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BOTAN
GÄRD

auna och Flora ber att härmed få framlägga

sin femte årgångs första häfte. Därvid är

mJii'i"'"'''iiiK det oss en kär plikt att till våra ärade med-

|i arbetare fa framföra ett hjärtligt tack for deras

oegennyttiga och värdefulla bidrag, som gjort

'?s'~^-~i^^s^Bm tidskriften^ innehall omväxlande och lärorikt.

Genom dem torde äfven Fauna och Flora ha lyckats att motsvara

sitt ändamål nämligen att väcka och sprida intresse för den

lefvande naturen och särskildt att öka kännedomen om vårt

eget lands djurvärld. Tidskriften har också vunnit förtroende,

och dess kulturella betydelse har erhållit ett ytterst värdefullt

erkännande från statens sida, i det att den förordats till och

erhållit ett ekonomiskt understöd för att möjliggöra dess utgif-

vande under år 1910. Härigenom aflyftades en stor del af de

ekonomiska förbindelser, som redaktionen personligen måst

ikläda sig för tidskriften, och redaktionen ber att med anled-

ning häraf få hembära ett vördsamt tack till de upplysta män,

genom hvilka detta understöd utverkats. Af hvad som ofvan

anförts framgår, att tidskriften haft att kämpa med betydande

ekonomiska svårigheter och om dessa visserligen för tillfället

lättats, äro de dock ej tillfullo aflägsnade. På samma gång

därför, som redaktionen ber att få framföra ett varmt tack för

det intresse och den välvilja, som hittills kommit tidskriften

till del från allmänhetens sida, uttalas den förhoppningen, att

Fauna och Flora ej blott skall få behålla alla sina gamla vän-

ner, utan ock ytterligare genom deras benägna medverkan

vinna många nya. En förökad spridning är nämligen önsk-

värd, för att tidskriftens ekonomi skall kunna gå ihop, trots

Fauna och Flora 1910. Haft. 1.
l
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det att ingen ersättning beräknas för redaktionsarbete o. s. v.

Till alla dem, som behjärta tidskriftens syfte och önska, att

den fortfarande skall utkomma liksom hittills, riktas därför

en vördsam uppmaning att göra den känd i allt vidare kretsar.

Stockholm i januari 1910.

Red. af Fauna och Flora.



Upptäckten af skalbaggar på
Spetsbergen.

A. G. Nathorst.

et är nu mer än tio år sedan de första skal-

baggarne upptäcktes på Spetsbergen, och att

W\ jag här återkommer därtill beror ej blott där-

på, att utgifvaren af »Fauna och Flora upp-

manat mig att lämna ett meddelande därom,

^^^é^^^ä u*an äfven på den omständigheten, att upp-

täckten från ett visst håll blifvit ställd i orätt dager, hvarför

ett beriktigande är af nöden.

För de svenska entomologerna hade fynd af skalbaggar

på Spetsbergen sedan långt tillbaka utgjort ett särskildt önske-

mål, och då A. E. Nordenskiöld på sin expedition 1868 till

Spetsbergen medförde en så skicklig entomolog och insektsam-

lare som lektor A. E. Holmgren, hoppades man att bland ex-

peditionens resultat äfven Spetsbergens första skalbagge skulle

inregistreras. Men också denna gång slog hoppet fel, och i

den af Th. Fries och C. Nyström utgifna skildringen af ex-

peditionen 1

framställas entomologens gäckade förhoppningar

på följande skämtsamma sätt: -Fyndet af en enda, aldrig så

liten skalbagge utgjorde under hela färden en älsklingstanke

hos vår entomolog, och slutligen lyckades det honom att an-

träffa — en half sådan liggande på en hafsstrand. Glädjen

blef dock ej lång, ty välgrundade misstankar uppstego snart,

att denna med något fartygs barlast blifvit hitförd från Norge.»

Om samma sak yttrar sig professor J. Sahlberg i Helsing-

1 Th. M. Fries och C. Nyström, Svenska polarexpeditionen 1868. Stock-

holm 1869.
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fors: »Icke ens den framstående entomologen Dr Holmgren

kunde under sitt besök därstädes (Spetsbergen), oaktadt de

ifrigaste efterforskningar, finna af denna insektsordning (skal-

baggar) annat än fragmentet" af en staphylinid, 1 som fanns

vid hafskusten och ansågs hafva blifvit öfverförd med drifisen

från Island eller Europas fasta land.»

Det såg sålunda 1868 ut, som skulle skalbaggar saknas

på Spetsbergen, men 1882 trodde jag mig med bestämdhet

hafva iakttagit en liten staphylinid i Mimers dal vid Klaas Bil-

len Bay. Det heter härom i min redogörelse för expeditionen. 2

»Jag vill här ej underlåta att omnämna en annan iakttagelse

som jag denna dag (

20
s 1882) trodde mig göra. När jag upp-

tog en flat sten såg jag på dess undersida en insekt, hvilken

efter hvad jag tyckte var en liten staphylinid. Som jag visste,

att inga skalbaggar voro kända från Spetsbergen, blef jag

mycket förvånad och ämnade därför tillvarataga djuret. Men

då jag letade efter spritflaskan, hvilken låg i botten af geolog-

väskan, föll insekten till marken och kunde icke återfinnas.

Jag sökte sedan förgäfves under en mängd stenar efter andra.

Om insekten verkligen var, hvad jag tog den för, skulle där-

med Spetsbergens första skalbagge vara iakttagen. Då jag

personligen var tämligen öfvertygad, att det djur jag iakttagit

verkligen var en skalbagge, ehuru detta icke kunde bevisas,

är det gifvet, att jag under expeditionen 1898 skulle rikta

uppmärksamheten åt frågans afgörande. Och då jag hade den

lyckan att till deltagare i denna expedition få en så skarpsynt

entomolog som Gustaf Kolthoff, hvilken ju redan 1883 hem-

fört rika insektsamlingar från Grönland och Island, var det

tydligt, att vi under förberedelserna till expeditionen ofta skulle

1 Enligt A. E. Holmgren (Bidrag till kännedomen om Beeren Eilands ocli

Spetsbergens insektfauna, K. V. A. Handl. Bd 8 N:o 5, 1869, sid. 1 1, not; skedde

fyndet under hafstång på stranden af Smeerenberg Bay. Fragmenten ansågos

tillhöra släktet Philonthus, och antogos af Holmgren hafva ditkommit med »nå-

got fångstfartygs barlast». — Drifis föres hvarken från Island eller Europas

fastland till Spetsbergen.
a A. G. Nathorst, Redogörelse för den tillsammans med G. De Geer år

1882 företagna geologiska expeditionen till Spetsbergen. Stockholm, Vet. Akad.

Bih., Bd 9, N:o 2, 1884, sid. 58, not.
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afhandla frågan om utsikterna för skalbaggars förekomst på

Spetsbergen. Jag omnämner detta i min skildring af expeditio-

nen 1 med följande ord.

> Då jag med Kolthoff afhandlade frågan om skalbaggars

eventuella förekomst på Spetsbergen och därvid omnämnde

dvärgbjörkens förekomst vid Kolbay, kommo vi öfverens om,

att där vore rätta stället att söka efter sådana... Visserligen

hade 1868 års expedition uppehållit sig där, men då dvärgbjörken

icke af densamma observerats, hade man ej heller på afsedda

ställe kunnat leta efter skalbaggar». Dvärgbjörken anträffades

nämligen på Spetsbergen för första gången af Hj. Wilander

och mig vid det inre af Kolbay 1870. 1882 fann jag, att väx-

ten vid fjordens mynning var betydligt ymnigare än längre in

och fann där äfven sterila exemplar af hjortron, äfven dessa

förut okända från Spetsbergen. Till detta ställe styrde vi nu

kosan med Antarctic den 23 juli 1898, dels för att gifva bo-

tanisterna tillfälle att studera dvärgbjörkens förekomst, dels

för att söka efter skalbaggar . Huru dessa upptäcktes har

jag skildrat i »Två somrar i Norra Ishafvet».

Vi hade på morgonen strax efter klockan nio förankrat

vid fjordmynningen. »Jag rodde genast i land jämte Kolthoff,

Gunnar Andersson och Hesselman och gick först upp till

fyndorten för hjortronen. Dessa, som 1884 voro sterila, blom-

made nu, hvarför växten tyckes trifvas väl. Dvärgbjörken var-

präktig, fastän den här icke har uppstigande buskform, utan

växer nedliggande, nästan krypande långs marken. Den blom-

made nu med både han- och honhängen. Sedan jag fröjdat

mig en stund öfver dessa mina gamla vänner, började jag leta

efter skalbaggar, och på undersidan af den första sten, som

jag vände, fann jag samma staphylinidlika djur, som jag iakt-

tagit vid Klaas Billen Bay 1882. Denna gång blef det tillvara-

taget, och jag letade rätt på Kolthoff, som var sysselsatt

med att försäkra sig om några dunungar af fjaerplyt (Tringa

striatai. Han förklarade min bestämning riktig, och mycket

1 A. G. Nathorst, Två somrar i Norra Ishafvet. Förra delen, sid. 119,

Stockholm 1900.
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glad öfver att Spetsbergens första skalbagge nu var upptäckt,

återvände jag till fyndorten, där jag erhöll ytterligare två

exemplar.»

;>G. Andersson var strax i närheten sysselsatt med iakt-

tagelser öfver markens och luftens temperatur och hade lagt

sin uppslagna anteckningsbok på en tufva med dvärgbjörk.

Bäst det var fick han se en liten skalbagge krypa på boken,

men då han skulle tillvarataga den, föll den till marken och

kunde ej återfinnas. Om en stund kom ännu ett exemplar

krypande på samma sätt som det förra, och detta blef tillvara-

taget. Han kom nu och visade det för mig, som däruti igen-

kände en curculionid, sålunda en skalbagge af helt annat slag

än den förra. Sedan Kolthoff tillkommit, sökte vi nu ge-

mensamt i löfvet under dvärgbjörkarne, där exemplar af båda

erhöllos. Staphyliniden fanns dock rikligast i gammalt smut-

sigt löf af polarvide, blandadt med torra grässtrån/nedsköljda

frän sluttningen. Vi medförde en massa af detta löf och gräs

för att genomsökas ombord, och på detta sätt ehöllos ytter-

ligare flera exemplar . . . Ändamålet med det korta besöket i

Kolbay, hvarifrån vi afgingo kl. half tre eftermiddagen, var

sålunda i dubbelt måtto vunnet, vi hade ej blott funnit Spets-

bergens första skalbagge utan två arter (i verkligheten tre, se

nedan). Det var därför särskildt festligt vid middagen, där-

vid äfven skalbaggarne erhöllo sina vederbörliga skålar. Det

skämtades både med G. Andersson, »som icke funnit cur-

culioniden, utan i stället blifvit funnen af denne» samt

med entomologen, som icke funnit något alls. Men det

händer verkligen ofta nog när flere söka, att den lycklige upp-

täckaren icke är fackmannen, utan i stället någon af de andra».

Hvad jag icke visste, när ofvanstående skildring nedskrefs,

var, att vi i verkligheten funnit icke blott en staphylinid utan två

olika arter, nämligen enligt prof. J. Sahlberg i Helsingfors
1

jämte flere exemplar af Atheta graminicola Grav., som är myc-

ket allmän i lappmarkerna och går ända till norra Amerika,

äfven Atheta subplana J. Sahlb., i ett fåtal exemplar såväl
1

J. Sahlberg, Aleocharider insamlade i polarregionerna af svenska expeditio-

nerna 1883, (1898) och 1899. Entomolog. Tidskrift, Bd 22 (1901). Jämför äfven

nedan citerade arbete af samme förf.
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hanar som honor, de senare förut okända. Denna art upp-

täcktes först i arktiska Sibirien och har sedermera några gån-

ger funnits i Ryska Lappmarken. Curculioniden är enligt pro-

fessor Aurivillius Orchestes saliceti Fabr., känd från Lappland

och V. Finnmarken. Vi hade sålunda funnnit tre olika skal-

baggar på ett och samma ställe.

Efter ofvanstående redogörelse för huru med fynden verk-

ligen tillgått, är det tydligt, att jag skulle blifva åtskilligt öf-

verraskad, då jag några år senare läste följande framställning

af prof. J. Sahlberg, som naturligtvis icke är ansvarig därför,

då han påtagligen erhållit meddelandet från annat håll.
1 »Då

Herr Konservator Kolthoff skulle deltaga i den NATHORST'ska

polarexpeditionen, sammanträffade han i Göteborg med en ifrig

entomolog, ingeniör Isaac Ericson, och blef af denne instrue-

rad och försedd med nödiga verktyg samt uppmanad att göra

allt för att finna några representanter af denna insektordning

/Coleoptera-, och hans och hans medresandes ansträngningar

kröntes denna gång med oväntad framgång.

Som jag aldrig förut hört herr Isaac Ericson nämnas, blef

jag som nämndt ganska förvånad, då han på sätt som skett

ställdes i samband med upptäckten af skalbaggarne. Ej mindre

var min förvåning öfver att Kolthoff skulle af honom »in-

struerats», ty Kolthoff var ju en gammal och van entomolog,

som 1883 bland annat från såväl V. Grönland som Island hem-

fört Atheta islandica Kraatz och från sistnämnda land äfven

A. graminicola Grav. Hvad så herr Ericsons » nödiga verk-

tyg» beträffar, om hvilka jag icke heller har den ringaste känne-

dom, kunna de ju ej haft något inflytande på fynden, då sta-

phyliniden af mig och curculioniden af Gunnar Andersson to-

gos med våra händer. Och herr Ericsons uppmaningar att vi

skulle »göra allt» för att finna några skalbaggar voro dels

öfverflödiga, dels kunde de ej ha inverkat på utgången, då jag

först flere år efter expeditionens återkomst genom professor

Sahlbergs uppsats fick kännedom därom. Månader innan ex-

1
J. Sahlberg, Coleoptera i polartrakterna. Meddelanden af Societas pro

fauna et flora fennica, 27 (1900—01). Helsingfors 1901.
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peditionen afgick från Göteborg, där herr Ericson samman-

träffade med Kolthoff, var besöket i Kolbay just för att söka

efter skalbaggar beslutadt. Och till sist: det var ju icke Kolt-

hoff. som först fann dem!

Jag skulle emellertid icke ha fäst mig vid ingeniör Eric-

sons egendomliga framställning om upptäckten af skalbaggar

på Spetsbergen, om han icke själf i en annan utländsk tidskrift

återkommit med densamma. Detta sker i Verhandl. d. k. k.

zool.-bot. Gesellschaft in Wien (Jahrg. 1902), där han be-

skrifver ett exemplar af Spetsbergscurculioniden såsom en från

Orchestes saliceti skild art: O. flagellant Erics. I denna upp-

sats läses följande passus, här återgifven i öfversättning. »Före

afgången af 1899 års Spetsbergsexpedition bad jag herr kon-

servator G. Kolthoff anställa undersökningar rörande före-

komsten af skalbaggar på Spetsbergen. Herr Kolthoff efter-

kom min önskan och hemförde ett antal staphylinider, äfven-

som denna Orchestes flagellum. Det här beskrifna exemplaret

erhöll jag i år af professor Aurivillius, som hade betecknat

det såsom Orchestes saliceti Fabr. Herr Kolthoff öfver läm-

nade efter hemkomsten sitt fynd till Riksmuseet i Stockholm.

Genom en tillfällighet erhöll jag ofvan beskrifna djur, som är

den första hittills bekanta skalbaggen från Spetsbergen.»

Efter ofvan lämnade redogörelse behöfver jag väl knap-

past påpeka de många felaktiga uppgifter, som dessa rader

innehålla. Expeditionen försiggick 1898, icke 1899; herr Eric-

sons uppmaning till Kolthoff hade intet med fynden att skaffa;

fynden gjordes ej af K., och ej heller är Orchestes flagellum

Spetsbergens först bekanta skalbagge. Ty åtminstone den ena

af de båda A the ta-arterna fanns före curculioniden, och båda

arterna voro af professor Sahlberg omnämnda innan herr

Ericson beskref den senare. 1

1 Professor Sahlberg lämnade sitt meddelande den 3 april 1901, och häf-

tet är tryckt samma år. Herr Ericsons beskrifning af curculioniden inkom den.

sista oktober 1901 och är tryckt i årgången 1902.



Svansens betydelse och användning hos
ryggradsdjuren.

Af

Einar Lönnberg.

_.
. ^. ^|^.i e { är inom djurriket en mycket vanlig förete-

r . 1 .^É else, att ett organ, som ursprungligen tjänat

i^ #
.-<;;- ''.'P!"JJ^; ett visst ändamål, på grund af ändrade lefnads-

gjg£ förhållanden under utvecklingens gång får en

helt annan funktion. Understundom äro dessa

2=^^éS==£^b2 förändringar svåra att följa och det är endast

genom den jämförande anatomien och embryologien, som man

kommit till klarhet om dem. Såsom goda exempel på dylika

mera svårbegripliga funktionsväxlingar må anföras, att de

högre ryggradsdjurens yttre hörselgång, trumhåla och Eusta-

chiska rör motsvara en ursprunglig gälspringa hos de lägsta

fiskarne, och att de små hörselbenen hammaren och städet

uti däggdjurens trumhåla motsvara dels innersta delen af under-

käken, »ledbenet» (articulare), dels kvadratbenet, af hvilka det

senare hos lägre ryggradsdjur förmedlar underkäkens ledande

mot skallen, och det förra utgör den del af underkäken, som

ledar mot kvadratbenet.

Men det finnes en massa andra funktionsväxlingar, som

äro mycket lättare att se och förstå, blott uppmärksamheten

länkas på dem och just därigenom blifva dessa af intresse, då

de så att säga på ett allmänfattligt sätt klargöra tillpassning

till olika slags lefnadssätt och gifva exempel på parallellut-

veckling m. fl. andra utvecklingsfenomen. Om vi nu t. ex.

välja att studera svansens betydelse och användning hos rygg-
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radsdjuren, så skola därvid talrika ombildningar och tillpass-

ningar till olika funktioner, beroende på djurens lefnadssätt

och yttre omgifning träda fram för våra blickar.

Med svansen kort och godt menas då här och i det föl-

jande den del af kroppens fortsättning, som är belägen bakom

ändtarmsöppningen. Den utgöres af ryggradens eller i enklaste

fall ryggsträngens samt de omgifvande muskelpartiernas ome-

delbara fortsättning och klädes af kroppshudens fortsättning.

Dessutom innehåller den naturligtvis nerver och blodkärl, men

den inre byggnadens detaljer äro ej af betydelse för ämnet

i fråga.

Lägst af alla ryggradsdjur plägar man ställa lan sett-

fisken. 1 Hos den utgör svansen blott en direkt, jämnt till

en spets afsmalnande fortsättning af den öfriga kroppen. Den

_



E. LÖNNBERG, SVANSENS BETYDELSE OCH ANVÄNDNING II

Hajen simmar i allt trängre kretsar kring sitt byte slående och

plaskande med den långa stjärten. På detta sätt bli de små

fiskarne i stimmet dels förbryllade, så att de ej veta åt hvilket

håll de skola simma utan trängas hit och dit, dels bedöfvade

af slagen och hajen frossar i den sammanfösta, värnlösa massan.

Hos hajarnes nära släktingar rock or na är svansen i regel

skarpt afsatt från kroppen, och bröstfenorna ha hos många

öfvertagit den hufvudsakligaste delen af ställförflyttningen, dock

är hos sågfiskar, darrockor m. fl. svansen det hufvudsakliga

rörelseorganet. Hos flertalet andra är den blott styråra, om

den öfver hufvud taget har något med ställförflyttningen att

göra. Ofta bär svansen hos de egentliga rockorna rader af

hvassa taggar, som säkerligen tjäna som vapen. Hos sting-

rock or na ( Trygonidce ) och örn rockorna (Myliobatidtv/ är

svansen nämligen reducerad till en smal snärt, som bär en

till tre långa och hvassa samt dessutom ofta sågtandade tornar,

som utgöra otäcka vapen. De sår, som stingrockorna slå

med dessa tornar, förvärras genom det slem, som tränger in

i det sargade hålet. Svansen med dess utrustning är således

här helt och hållet vapen.

Hos Chimocra- fiskarne bär svansens främre del fenor, som

tjänstgöra som rörelseorgan, men den är baktill ofta utdragen

i en lång smal snärt. Denna finnes ej hos ungarne och har

sålunda någon funktion, men hvilken är ovisst. Måhända är

den känselorgan. Hos de öfriga högre fiskarne af olika ord-

ningar är svansen i regel rörelseorgan. Men många bibety-

delser - utvecklas. Hos ett mycket stort antal af fiskar med

ålliknande kroppsform är svansen ej blott rörelseorgan utan

tillika ett stöd och hviloorgan, så att säga. När fisken ligger

på botten lägges svansen i en slynga (S eller C formad) och på

detta sätt kan fisken hvila i rätt ställning utan att falla pä

sidan, hvilket skulle inträffa om fisken låg rak som en pinne.

Det är en ytterst vanlig sak, att djupvattensfiskar ha starkt

förlängda och afsmalnande svansar. Det är möjligt, att deras

funktion är densamma som hos de ålliknande, men kanhända

har den äfven annan betydelse t. ex. som balansorgan. Många
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fiskar söka slå ifrån sig sina fiender med stjärten, men den

användes äfven till att sopa undan smuts och dylikt från lek-

platserna af laxar m. fl. andra fiskar, som lägga sina ägg på

dylika rensopade fläckar.

Hos vår vanliga ål är svansen i viss mån äfven ett slags

grip- och klätterorgan, som man lätt kan få se användas, om

man har en nyfångad ål liggande i en båt med låga sidobord.

Svansen sträckes ut, rätt som det är, kröker sig spetsen som

en hand öfver relingen, och vips är ålen åter i vattnet.

Fierasfer-fisken, som lefver i symbios med holothurior

(»sjökorfvar») borrar sig baklänges med stjärtspetsen in i deras

Fig. 2. Fierasferfiskar och sjökorfvar från Medelhafvet.

kloaköppning (fig. 2). En del närstående fiskar kunna hastigt borra

sig ned i bottensanden med stjärten förut. I båda dessa fall

har stjärten en liknande funktion, som afviker från den ur-

sprungliga.

Hos de tofsgälade fiskarne finner man ofta, att till följd

af de relativt stora pansarplåtarne, som bekläda hela djuret,

svansen blifvit ganska stel och otjänlig som rörelseorgan.

Dess funktion i detta afseende har öfvertagits af ryggfenan,

genom hvars vågrörelser fisken ställförflyttar sig. Svansändan

däremot får en helt annan funktion. Den är balansorgan, men

utvecklas därjämte ofta till ett slags gripsvans. Hafsnålarne

Ncrophis^ som finnas vid våra kuster, ser man rulla svans-
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ändan om ett Zosterablad, och den smala gröna fisken liknar

då själf ett dylikt, så att en god skyddande likhet åstadkommes.

Hos den välbekanta »sjöhästen» (Hippocampus) (fig. 3), som före-

kommer i talrika arter i varma haf är denna gripförmåga än mera

utvecklad. Men »algfisken» ( Phyllopteryx), en »sjöhäst» med

flikiga, bladlika hudbihang utgående från hufvudet och kroppen

har drifvit likheten med en alg än längre och kan svårligen

upptäckas, då den med sin gripsvans fäster sig vid en gren af

en dylik hafsväxt.

Hos åtskilliga fiskar är svansen på samma gång, som den

fungerar på normalt sätt som rörelseorgan, tillika bärare af

Fig. 3. Hippocampus och Phyllopteryx, den senare från Ostindien.

vapen i form af hvassa kölar t. ex. hos taggmakrillerna m. fl.,

eller i form af rader af taggar såsom hos åtskilliga filfiskar

( Balistidoe). En art af släktet Amanses (A. scopas) (fig. 4) har

hel kvast af långa nålhvassa taggar på sidorna af svansen.

Kirurgfiskarne af släktena Teuthis och Acanthurus m. fl. ha

på hvardera sidan af svansen en skarp, kniflik tagg, som är rörlig,

så att den med spetsen framåt kan fällas ned i en skida eller ock

resas upp och användas såsom ett ganska fruktansvärdt vapen,

då fisken slår med svansen. Dessa fiskar äro hemma i nästan

alla varma haf och representeras af talrika arter, af h vilka

många äro bruna men andra grant färgade. Hos näshorns-

fiskarne (Acanthurus o. Monoceros ) (som kallas sä till följd
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af ett framåtriktadt benhorn i pannan) är svanstaggen hos

vissa arter lysande skarlakan, hos andra blå. Man kan så-

lunda hos dem tala om varningsfärger i samband med svans-

beväpningen.

Om man härtill lägger, att hos darrålen (Qymnotusj det

är svansen, som bär det elektriska batteriet, och att hos många

ljusalstrande former lysorganen äro förlagda till svansen, så

torde inses, att svansen hos fiskarne har många bifunktioner.

Ä andra sidan tyckes det själfklart, att svansen hos fiskarne

är ett organ af så fundamental betydelse, att det skulle vara

omöjligt för en fisk att undvara detta kroppsparti. Likväl in-
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tid af året i vattnet. Vid denna tid förstoras svansens yta

med höga hudkammar, som göra den mera tjänlig till simorgan.

något som ju är välbekant från våra vattenödlor. Men hos

dem se vi ock, att hanen har större hudkam på svansen och

att denna stundom är grant färgad. Svansen blir i detta

senare fall ej blott ett sim- utan äfven ett prydnadsorgan.

De båda andra ordningarne, de s. k. maskbatrachierna

samt grodorna (Anura) sakna i utbildadt tillstånd svans. De

förras underjordiska lefnadssätt, som liksom deras cylindriska

långsträckta kroppsform erinrar om daggmaskarne, gör tillva-

ron af en svans obehöflig och den har därför försvunnit — ett

fenomen, som för öfrigt under liknande omständigheter flera gån-

ger upprepas inom kräldjurens klass. Grodorna och paddorna

genomlöpa i regel ett larvstadium i vattnet (»klumpmask») och

Fig. 5. Ichthvosauriis från Lias- till Krittiden.

under den tiden ha de som bekant en af fensömmar omgifven

svans, som utgör deras rörelseorgan, ett simorgan alldeles som

hos vattenödlorna och fiskarne. Denna svans bortresorberas

emellertid, när fötterna hunnit utbildas och de små grodorna börja

att hoppa på land. Svansen skulle då nämligen, om den funnes

kvar, blott vara till besvär samt onödigt tynga kroppen.

Inom kräldjurens klass vet man, att svansen ej blott

hos en del nu lefvande har, utan äfven hos åtskilliga utdöda

haft den ursprungliga funktionen af simorgan i vattnet. Fisköd-

lorna (Ichthvosauriis) (fig. 5) hade stora fenflikar på sina svansars

öfversida för att göra dem mera verksamma vid simningen.

Äfven vissa svanödlor ( Plesiosaurus) anses ha varit försedda

med en svansfena. Hos krokodildjuren är den kraftiga

hoptryckta och kölade svansen ett utmärkt simorgan, som

dock tillika användes såsom vapen både till försvar och stun-
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dom äfven för att bedöfva bytet. Bland ödlorna finnas också

ej så få former, som tillbringa större eller mindre del af sitt

lif i vatten och ha behof af ett simorgan, hvilket svansen da

lämnar dem. Ett typiskt exempel på ödlor, som tagit vattnet

till sin hufvudsakliga vistelseort erbjuder det sydamerikanska

släktet Neusticuriis. Dit höra tvenne arter bruna ödlor med

mörka fläckar och hoptryckt svans, som bär två tandade kölar

på öfversidan. Dessa ödlor likna sålunda i viss mån en liten

krokodil. Såsom ett annat exempel på en ödla, som lefver i

stor utsträckning i vatten må anföras Amblyrhynchus af famil-

jen Igaanidoe. Det är en svartaktig omkring 1
l

/s m. lång ödla,

som är hemma på Galapagosöarne, vid hvars stränder den

lifnär sig genom att dyka ned i hafvet efter alger. I Sydost-

asien från Siarn till Australien finnes en mörkt olivfärgad ödla,

Physignatlins, af familjen Agamidce, som når en längd af nära

V2 meter. Denna ödla är vattenälskande och har starkt

hoptryckt svans, som användes för simning. Äfven flera

ödlor af släktet Varanus ha liknande vanor. Hos en grupp

af ormar, de giftiga hydrophiderna eller hafsormarne, som äro

hemma i Indiska och Stilla oceanens varma delar är likaledes

den från sidorna tillplattade svansen en simåra.

Den normala användningen af svansen såväl hos ödlor

som hos ormar är dock såsom rörelseorgan på lahd, i det att

den deltager i de slingrande rörelser, medels hvilka kroppen

skjutes fram. Snabba och lifliga arter af dessa båda grupper

ha också i samband härmed vanligen lång svans. Hos många

ödleformer har svansen så fullständigt öfvertagit ställflyttningen,

att lemmarne i mer eller mindre hög grad förlorat betydelse

och på grund häraf också reducerats i storlek för att slutligen

helt eller delvis försvinna. Hos den australiska ödlefamiljen

Pygopodidce saknas t. ex. framlemmarne och af baklemmarne

återstå blott små fjällklädda flikar, och hos ormslåfamiljen

(Anguidce) finnes som bekant ej några yttre spår af lemmar.

Detta visar den väg på hvilken ormarne utvecklats från ödle-

liknande djur med 4 fötter. I motsats härtill ha tröga ormar

(t. ex. giftormar) vanligen en helt kort svans. Hos ödlor och
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ormar som lefva i buskar och träd är svansen ofta lång, af

.den anledningen att den genom sin längd bättre kan uppbära

djuret, då det glider fram öfver kvistarne. Hos vissa trädormar

såsom Boa-ormar är svansen ej lång, men den har i stället

utvecklats till ett kraftigt griporgan, med hvilket djuren kunna

hålla sig fast vid grenar och stammar. Äfven hos en grupp

klättrande ödlor, kameleonterna, har svansen blifvit ett full-

ständigt griporgan, som kan rullas om kvistar och stödja djuret,

då det långsamt klifver omkring i buskarne.

Hos många ödlor, som ha kraftigt utbildade lemmar spelar

svansen ej någon direkt roll för rörelsen utan är i stället ett

Fia;. 6. Kameleont.

balansorgan, som utgör motvikt mot den framtill upplyfta

kroppen, då ödlorna springa på bakbenen. Det mest typiska

exemplet härpå är den australiska kragödlau, Chlamydosanrus

kingi. Motsvarande funktion hade den starkt utvecklade svansen

hos många utdöda reptilieformer af Dinosauriernas grupp,

hvilka antingen gingo eller hoppade (Ornithopoda) på bak-

benen. Svansen var hos dem balans- och stödorgan alldeles

som hos en känguru i nutiden. Andra jätteödlor, som gingo

på alla fyra med raka ben som en elefant, t. ex. Brontosaurus

(60 fot lång), behöfde en lång, kraftig svans som motvikt mot

•den långa halsen.

Hos en del utdöda jätteödlor var svansen säkerligen äfven

Fauna och Flora 1910. Haft. 1. 2
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ett vapen, som i vissa fall t. o. m. hade en särskild beväpning.

Såsom exempel härpå kan anföras Stegosauras iingalatiis ett

28 fot långt vidunder med parvis fördelade benspjut af 2 fots

längd på svansens öfversida (förutom stora kantställda ben-

plåtar längs ryggkammen). Nutidens ödlor tåla ju ej vid någon

jämförelse med sådana bjessar, dock söka en del af dem för-

svara sig med relativt kraftiga slag med svansen såsom t. ex.

teju-ödlorna (Tupinambis) i Sydamerika m. fl. För många

ödlor af olika familjer såsom t. ex. Uromastix i Asien och

Nordafrika, Zonurus i Sydafrika utgör säkerligen den rikligt

taggklädda svansen om ej ett aktivt så åtminstone ett passivt

vapen, som skyddar dem från attacker bakifrån.

Fig. 7. Basilisködla (hane).

I samband med svansens användning som vapen bör er-

inras om, att den af många ormar användes som varnings-

organ. Mest bekant är ju detta från skallerormarne, hos hvilka

svansspetsen bär ett speciellt organ af i hvarandra gripande

hornklockor, som hvar i sin ordning ursprungligen utgjort

svansspetsens hornbeklädnad, som vid hudömsningen skjutits

bakåt, så att den blifvit en ny led i skallran. Genom att sätta

den vertikalt upplyftade svansspetsen med skallran i hastigt

vibrerande rörelse frambringa skallrorna ett starkt rasslande

eller nästan surrande ljud, som varnar deras fiender för att

anfalla dem. Men äfven en mångfald andra ormar, äfven

ogiftiga, åtminstone i Nordamerika ha för vana att vibrera med
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svansspetsen, då de äro i fara, trots det att de ej äga något

ljudframbringande organ.

Den egendomliga basilisködlan (fig. 7) i Centralamerika är grön

eller brun till färgen med mörkare tvärband, men lianen har

en hög hudkam stödd af taggar på ryggen och en dylik längs

den såsom vanligt hos trädödlor långa svansen. Dessa ödlor

lefva i träd och tycka särskildt om att vistas på grenar, som

sträcka sig ut öfver vatten, och vid minsta tecken till fara

störta de sig ned däri. Det skulle därför ligga nära till hands

att antaga, att den omtalade hudkammen liksom hos i vatten

lefvande ödlor tjänade till att göra svan-

sen mera lämplig till simorgan. Att detta

dock ej är förhållandet ådagalägges af

flera omständigheter, af hvilka den mest

bevisande är den, att basilisködlan simmar

uteslutande med kraftiga simtag med sina

framfötter och låter svansen blott släpa

orörlig. Men då vidare blott hanen, ej

honan äger en dylik kam och denna dess-

utom uppgifves vara röd i kontrast med

den gröna kroppen, blir det alldeles tydligt,

att kammen hos basilisködlan blott är ett

prydnadsorgan, som uppbäres af svansen.

Äter en annan funktion har svansen

hos vissa geckoödlor, hos hvilka den, så-
Fig

-

s ptycho^on -

som det uppgifves, med tillhjälp af vissa körtlar på undersidan

kan tjäna som häftorgan. Hos en australisk gecko (Gymno-

dactylus platurus) är svansen bladlik och hos en annan gecko-

forrn (Ptychozoon) (20 cm. lång), som är hemma på Sundaöarne,

har svansen breda hudflikar på båda sidor (fig. 8). Dessa tillika

med hudfållar längs kroppssidorna uppgifvas tjäna som fall-

skärmar. Några slag af de längesedan utdöda flygödlorna

i Pterosauri) hade en lång svans, som tjänade till att stöda

den bakre delen af flyghuden. Ett släkte Rhamphorhynchus

(fig. 9) hade mycket lång svans, som sträckte sig utanför flyghuden,
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men som i spetsen bar en hudflik, hvilken säkerligen utgjorde

ett ypperligt styre vid snabba vändningar under flykten.

Den mest egendomliga funktionen, som svansen har hos

reptilierna, är väl dock, då den bildar ett själfstympningsorgan,

som offras, för att djuret själft skall kunna sätta sig i säkerhet.

Sådan själfstympning (autotomi) är dock en helt vanlig förete-

else hos geckoödlor, 1 ormslår, scincider, vanliga ödlor m. fl.

Hos dylika ödleformer är svansen så spröd, att den genast går

utaf, då någon fiende, hvem det må vara, griper tag däri.

Svansstumpen stannar i fiendens våld, under det att ödlan

själf kilar i väg. Effekten af detta skydd blir än större då,

såsom ofta är fallet, svansen är annorlunda och grannare

färgad än kroppen. Då inbjuder eller lockar den ju så att

Fig. 9. Rhamphorliviichns från Krittiden.

säga till angrepp på sig själf, och ödlans vitala delar bli så-

lunda skyddade. Vissa Lvgosoma-arter ha t. ex. en vacker,

högblått färgad svans under det att kroppen är svartaktig

eller brun. Griper man nu tag i den blåa svansen, så går

den ögonblickligen utaf och faller till och med i regel sönder

i flera stycken, som hvar för sig våldsamt vrida och kasta sig

liksom i konvulsioner. Medan nu ödlans fiende, förbluflad

öfver detta fenomen, betraktar dessa blåa svansstumpar, hinner

ödlan vanligen attt gömma sig och försvinna ur sin fiendes

åsyn och sålunda rädda sitt lif. En ny svans växer sedan ut

i den förlorades ställe färdig att göra tjänst i en annan dylik

kritisk belägenhet, men man kan dock på fjällbildningen se,

1 Hos geckoödlor, som lefva på sandig mark, i öknar, är dock svansen ej

spröd utan mera hufvudsakligen ett rörelseorgan.
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om det är den ursprungliga eller en nybildad (regenererad)

svans.

I Centralasien finnas flera arter af ett ödlesläkte Phryno-

cephalus. De utmärka sig alla genom sin breda och platta kropp,

som till sin färg nära öfverensstämmer med markens. De äro

sålunda mycket svåra att varseblifva och när de rusa i väg,

ser det nästan ut, som om en skålla af marken lossnat och

gled bort. Phrynocephalus har en jämförelsevis kort svans, som

är mönjeröd på spetsens undersida. När djuret springer, böjes

svansspetsen uppåt och då blir denna mönjeröda fläck mera

synlig än någon annan kroppsdel samt ådrager sig följaktligen

uppmärksamhet. Det är sålunda sannolikt, att en förföljande

fiende riktar sitt anfall mot denna mest synliga punkt. Men

då är det också mycket stor sannolikhet för, att han skall

hugga fel, då angreppspunkten just är den yttersta, smala

svansspetsen af den snabbt undflyende ödlan. På detta sätt

blir denna svansfläck ett slags skyddsorgan.

I andra fall är det mera gåtfullt, hvilken funktion svansen

kan ha. Den giftiga ödlan i Arizona och Texas ( Heloderma)

har en stor, tjock svans, som är ansvälld, så att den är

tjockare midtpå än vid basen. Den är för tung och klumpig

för att kunna hjälpa till vid ställflyttningen och hvad den eljest

kan tjäna till är alldeles ovisst. Hos en australisk geckoödla,

Nephrurus, är svansen reducerad till en klotformig taggig

klump, hvars betydelse är ganska gåtfull.

Att svansen reducerats i längd hos tröga, långsamma

ormar är redan omnämndt. Än längre går reduktionen hos

gräfvande ormar och ödlor. På samma sätt, som ofvan anförts

angående de gräfvande maskbatrachierna, ha hos de blinda

gräfvande ormarne ( Typhlopidoe, Glauconiidte) och masködlorna

( Amphisboenidce) svansen så godt som alldeles försvunnit, så

att dessa djur förete en långsträckt cylindrisk kroppsform

lika trubbig i båda ändar. Dock är hos blindormarne det

korta svansrudimentet ej betydelselöst. Det slutar nämligen

ofta i en helt kort torn, med hvilken djuret håller sig fast i
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sitt hål, i det att det kröker om svansspetsen och borrar in

den i jorden.

Hos sköldpaddorna är svansen i de flesta fall ej till

någon nytta och den skulle kunna bli en angreppspunkt för

fiender, då den ej kan läggas in under skalet. Den är därför

vanligen mycket reducerad i storlek och helt kort. Hos de

s. k. »alligatorsköldpaddorna» (Macroclemmys och närstående

former) i Nordamerika tjänar dock svansen till att stödja

kroppen både vid rörelser i vatten och på land, och den är

därför hos dem rätt väl utvecklad och har en aflägsen likhet

med en alligatorsvans, hvaraf väl dessa sköldpaddors namn

härleder sig.

Redan »urfågeln» Archaopteryx använde sin långa, med

fjädrar besatta svans, såsom ett styre under flykten och samma

funktion har detta organ äfven hos nutidens fåglar, ehuru

själfva svansen i hög grad förkortats hos dem och det därför

i hufvudsak blir de på den sittande pennorna, som få göra

tjänst. De äro också mycket olika utbildade allt efter de olika

fåglarnes behof. Ty stjärten är ej blott ett styre utan tillika

ett aeroplan, som hjälper till att bära kroppen, men ock tillika,

då den ställes i annan vinkel, till att stoppa farten. Fåglar,

som under flykten behöfva göra snabba vändningar, ha ofta

en del af stjärtpennorna förlängda, så att stjärten blir gaffellik

såsom hos glador, ladusvalor, många kolibris, fregattfåglar,

tärnor m. fl. eller kilformad såsom hos tropikfåglar, sulor,

labbar, stepphöns m. fl. Hos vissa simfåglar med relativt

långa och styfva stjärtpennor såsom skartvar, ormhalsfåglar

och en del dykande andfåglar såsom Erismatnra (ett släkte

med mycket vidsträckt utbredning från Sydeuropa till Tasma-

nien och Sydamerika) tjänstgör troligen stjärten såsom ett styre

äfven vid dykning under vattnet.

Såsom stödorgan spelar stjärten en betydande roll på olika

sätt. Väl kändt är ju, huru hackspettar och trädkrypare under

sin klättring uppför trädstammarne stöda sig med stjärten.

Samma sak gäller äfven om flera representanter af den syd-

amerikanska fågelfamiljen Dendrocolaptidd', hvilka föra ett lik-
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nande lefnadssätt. Det tornsvalorna närstående fågelsläktet

Chcetura, som bl. a. förekommer i Ostasien och Amerika, har

god hjälp af sin ganska korta stjärt vid fastklamring vid klippor

och dylikt. Stjärtpennornas spolar ha nämligen hos dessa

fåglar utvnxit till styfva piggar, som lämna godt fäste, då de

spjärnas mot klippväggen. När skarfvar och pingviner sitta

eller rättare sagdt stå upprätta, hvila de liksom på en trefot.

Stjärtens styfva pennor gifva dem nämligen ett godt stöd som

en tredje fot. För att tidigt kunna fylla denna funktion utväxa

också hos de nämnda fåglarne styfva stjärtpennor, innan öfriga

fjädrar kommit till utveckling och medan ungarne af dessa

arter för öfrigt ännu endast äro dunklädda.

Liksom hos kräldjuren är stjärten hos fåglarne i många

fall äfven ett balansorgan. Man behöfver blott se en hoppande

skata för att få den saken tydlig och klar för sig. Samma
sak gäller om en mängd fåglar, som hoppande röra sig bland

trädens grenar, skrikor, de afrikanska" turacos eller plantan-

ätarne, de sydamerikanska trädhönsen o. s. v. Men äfven hos

fåglar, som löpa på marken såsom ärlor m. fl., är stjärten ett

balansorgan vid sidan af dess användning under flykten.

Ser man en mes eller siska klänga på kvistarnes spetsar

och gifver akt på, huru stjärten då hålles och användes, skall

man finna, att den äfven i dylika fall utgör ett balansorgan.

Fåglar som ha liknande vanor nämligen att klättra och klänga

på trädens grenar, ha också ofta en ganska lång stjärt såsom

t. ex. många papegojor i olika tropiska länder, de grå afrikanska

musfåglarne (Colius) o. s. v.

En ofantligt stor roll spelar stjärten hos fåglarne såsom

prydnadsorgan. Otaliga exempel kunde framdragas för att

ådagalägga detta. Vi behöfva blott tänka på de många fall,

då hanens stjärt har en helt annan form eller storlek än hos

honan såsom hos orre, tjäder, höns, påfåglar, o. s. v. Under

fåglarnes lekar och spel kommer denna stjärtens prydlighet

till sin fulla rätt. Fåglarne äro tydligen i dylika fall medvetna

om sin stjärts prydlighet. När de kråma sig, breda de ut

stjärten och visa dess prakt, de »slå hjul», som man plägar
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säga om tjädertuppar ni. fl. När Kagufågeln ( Rhiiiochetus) pä

Nya Kaledonien dansar håller den stjärten utbredd med till-

hjälp af näbben och när den sydamerikanska soltranan ( Eury-

pyga) utför sin fantastiska dans låter den vingarne och den

utbredda stjärten bilda en halfcirkel, som döljer kroppen. De

australiska lyrfåglarnes (Menura) eleganta stjärt är ju allmänt

bekant och dess skönhet är (tyvärr, kan man säga) så upp-

skattad, att fågeln till följd af modegalenskapen håller på att

bli utrotad, hvilket kan gå desto lättare, som den lägger blott

ett ägg och hanen ej blir fortplantningsduglig (och försedd med

fullt utbildad lyrstjärt) förr än i fjärde året. Hanen af paradis-

flugsnapparne (Tc/iitrea), som man ofta ser afbildad på japanska

alster af konstindustri, har en lång svart och hvit stjärt, under

det att honans är brun och hvit. Hos många paradisfåglar

bär stjärten, såsom är välbekant, särskilda prydnadsfjädrar af

olika gestalt. Den som burfågel ej ovanliga afrikanska »paradis-

enkan» (Vidua) har just fått detta namn till följd af den stora

olikheten mellan könen, som gjorde, att man till en början ej

visste, att de hörde ihop. Det är äfven där hanens under

parningstiden ofantligt utvecklade stjärtpennor, som jämte

färgen mest orsakar olikheten. I dessa nämnda exempel liksom

i otaliga andra fall är det hanarne, som bära prydliga stjärtar.

Men det finnes äfven fåglar, hos hvilka båda könen äro ut-

rustade med stjärtar af den beskaffenhet, att man med säker-

het kan påstå dem vara prydnadsorgan. Kungsfiskare ha i

allmänhet korta stjärtar, men ett släkte Tanysiptera, som före-

kommer i talrika arter från Molukkerna till norra Australien,

har lång stjärt och dessutom de båda mellersta stjärtpennorna

förlängda, smala, men i spetsen åter försedda med utvidgadt fan r

som bildar liksom en oval flagga. Denna utrustning, som äges af

båda könen, kan omöjligen tjäna något annat ändamål än till

prydnad. Ändå säkrare torde det få anses, att de förlängda

stjärtfjädrarne hos Motmot-fåglarne (Momotus och närstående

släkten) i Central- och Sydamerika enligt fåglarnes egen upp-

fattning äro en prydnad. Ursprungligen ha nämligen de längsta

midtpennorna i stjärten ett sammanhängande fan och se ut
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som de öfriga stjärtpennorna, men så småningom pilla fåglarne

själfva bort fanet, så att fjäderspolarne bli bara en sträcka och

blott i spetsen bära en »flagga» liksom hos den nyss omtalade

Tanysiptera i en annan världsdel.

Ofta bär fåglarnes stjärt en färgteckning, som ej är

synlig, när fågeln är stilla utan först framträder da den breder

ut stjärten till flykt. Detta beror därpå, att de mellersta stjärt-

pennorna, som ligga öfver och täcka de yttre, ofta ha en min-

dre i ögonen fallande färg än de sistnämnda, hvilka först komma

till synes vid stjärtens utbredning. Exempel härpå erbjuda

rödstjärten och blåhaken, hvilkas stjärt ej ådrager sig uppmärk-

samhet då fåglarne sitta stilla men glimmar roströd, när de

flyga. Än vanligare är, att de yttre pennorna ha större eller

mindre hvita märken. Exempel på dylikt träffas bland pip-

lärkor, sparfvar, finkar och otaliga andra fåglar. Sådana teck-

ningar har Wallace kallat igenkänningstecken och signaler.

Den egendomligaste funktion, som stjärten har hos fåglarne

är väl, när den användes som ljudinstrument såsom hos becka-

sinerna. Stjärtens yttre pennor, till olika antal hos olika arter,

äro smalare än midtpennorna samt styfva och elastiska. När

nu en enkelbeckasin under sin flykt plötsligt sänker sig på ett

visst sätt, komma dessa pennor i vibration och framkalla det

egendomliga gnäggande läte, som gifvit fågeln namnet »horsgök»

d. v. s. hästgök.

Att fåglar, som ej kunna flyga, skola ha starkt reducerad

stjärt, om denna ej såsom hos pingvinerna fått en annan upp-

gift att fylla, ligger i öppen dag. Det är sålunda intet märk-

värdigt att strutsfåglar, kivis o. s. v. sakna den hos fåglarne

typiska stjärtbildningen. Däremot är det mera anmärknings-

värdt, att det äfven finnes fåglar med flygförmåga, hos hvilka

stjärten är alldeles rudimentär, nämligen doppingarne och de

sydamerikanska tinamufåglarne.

(Forts.)



De flygande grodorna.

Af

Einar Lönnberg.

stora delar af tropikerna intager den träd- och

buskartade växtligheten en sådan förhärskande

ställning, att hela den öfriga lefvande naturen

måste tillpassa sitt lif i öfverensstämmelse här-

med. En stor del äfven af den högre djur-

I världen förlägger därför sin vistelse till trä-

dens kronor och grenar, ty där finnas ju blommor och insek-

ter och andra lifsbetingelser. Men för att med framgång kunna

lefva ett sådant lif uppe i träden fordras särskilda tillpass-

ningar för ställförflyttningen m. m. Fåglarne äro ju lyckligast

lottade för ett sådant lefnadssätt, men många andra djur ut-

veckla organ, som till en viss om också jämförelsevis ringa

grad gifva dem färdighet att företaga luftfärder och glida fram

genom luften från gren till gren och åtminstone förlänga

språngens räckvidd. Vissa däggdjur vinna detta genom ut-

vecklandet af fallskärmar längs kroppssidorna mellan fram-

och bakbenen såsom t. ex. den flygande makin i Ostasien, de

flygande ekorrarne både i Gamla världen och i Nordamerika,

taggsvansekorrarne t Anomaluriis i Afrika, vissa pungdjur i

Australien o. s. v. De små Z)raco-ödlorna i Ostasien ha fall-

skärmar, som spännas af förlängningar af refbenen.

Dessa fallskärmar äro i jämförelse med kroppens storlek

och tyngd ganska vida och djuren bäras sålunda af dem ganska

långa sträckor, då de göra ett språng ut från en trädgren.

Äfven en del s;eckoödlor ha fallskärmar i form af hudflikar
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längs kroppen och svansen. Ormarnes byggnad tyckes ju ej

tillstädja dem att företaga några sådana »flygfärder». Dock

finnas verkligen äfven representanter af denna grupp, som ej

äro alldeles vanlottade. För några år sedan kom en under-

rättelse från Ostindien, att några där i träd lefvande ormar

på sätt och vis gjorde skäl för namnet »flygormar» ungefär

lika bra, som man talar om »flygande» ekorrar. Dessa ormar

förstå nämligen, att till en viss grad spänna ut refbenen åt

sidorna och draga in bukskinnet mellan dem, så att hela krop-

pen blir som en platt ränna. I beskrifningen förliknades hela

ormkroppens gestalt med ett klufvet bamburör, då djuret be-

redde sig till att »flyga». Befann sig ormen uppe i en träd-

krona och hotades där af någon fara, sköt den fart längs en

gren ut i luften, sträckte kroppen rak och spände den på så-

dant sätt, som ofvan anförts. Tack vare denna konkava form

bars ormen till en viss grad upp af luften och gled fram och

ned i en båge i stället för att falla rätt ned. Det finnes äfven

»flygande» grodor och dessa ha varit längre kända. Den be-

römde engelske naturforskaren Wallace beskref t. ex. 1869

en flygande groda från Borneo och huru den, då den gjorde

sina hopp, använde såsom fallskärm den stora simhud, hvar-

med såväl fram- som bakfötterna äro försedda. En del orik-

tiga föreställningar om dessa grodor ha dock insmugit sig i

litteraturen och det var därför välkommet, då helt nyligen en

polsk naturforskare Siedlecki lämnade en lefnadsskildring 1

af

ett par »flygande grodor, som äro hemma på Java, Polype-

dates Rhacophorus) reinwardti och P. leucornystax. Isynnerhet

den förstnämnda af dessa båda visade sig vara allmän i trak-

ten kring den ryktbara botaniska trädgården Buitenzorg och

jämförelsevis lätt att studera. Om kvällarne hördes där deras

ljud, som erinrade om de europeiska löfgrodornas, och i det

klara månskenet kunde deras rörelser iakttagas, och äfven

med visst besvär några exemplar infångas. Vid närmare un-

dersökning visade sig hanar och honor vara något olika. De

förra voro mindre och smärtare, men med större ögon och i

1 Biol. Centralblatt Bd. XXIX.
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samband härmed större synlober i hjärnan, större struphufvud

och ljudapparat. Däremot voro båda könen lika till färgen.

Om dagarne vore djuren vackert ljusblågröna på rygg och alla

kroppsdelar, som voro synliga, då djuret sammanhukadt intog

hviloställning med fram- och bakben pressade intill kroppen

samt fingrar och tår dolda af den. När grodan sitter orörlig

på detta sätt på ett blad eller på barken af ett träd ser den

ut som en grön klump och liknar påfallande, säger Siedlecki,

blad af en epifytisk växt t. ex. Conchophyllum. De dolda kropps-

delarne ha emellertid mera i ögonen fallande färger. Öfver-

armen är orangegul, kroppens och bakbenens undersida hvit.

Simhuden på fötterna är mellan de båda första fingrarna resp.

tårna gul eller orange med små svarta fläckar, mellan de andra

fingrarne resp. tårna blåsvart med klara gula eller ljusblå ore-

gelbundna längsstreck. De om kvällen fångade djuren äro

mörkgröna till olivbruna. Äfven voro de grodor, som öfver

dagen sutto på mörka blad mörkare än de, som togos på

gröna buskar. Den mörka nattfärgen utbyttes, när dagsljus

inträdde, mot den omnämnda ljusblågröna, och denna för-

ändring gick tämligen raskt på Va till en timme. Däremot drog

det omkring 2 timmar eller mera för dem att från den ljusa

dagsfärgen antaga den mörka nattfärgen. Hanarna genomgå

förvandlingen fortare än honorna beroende på deras bättre

utvecklade och mera känsliga synorgan, som kontrollerar för-

ändringen. Färgen åstadkommes af 1) guaninkorn, som genom

interferens åstadkomma blå färg, 2) ett gult färgämne, lipo-

chrom, 3) ett svart färgämne, melanin. Guaninkornen och lipo-

chromet ligga i samma celler och under dessa ligga cellerna

med melaninet. Cellerna äro rörliga och genom dessa rörel-

ser och de olika färgproducenternas olika läge inbördes fram-

kallas olika färgeffekter. Ligga guaninkornen öfver lipochro-

met blir den blå färgen öfvervägande och grodan mörkt blå-

grön. Kommer lipochromet öfverst försvagas guaninkornens

blåa interferens och grodan blir ljust gulgrön. Om slutligen

de melaninförande cellerna med sina utlöpare omspinna de

andra blir färgen mörkt gulbrun o. s. v. Naturligtvis kan
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sedan olika modifikationer mellan dessa ytterligheter fram-

ställas.

När flyggrodan hvilar, trycker hon sig med buken mot

underlaget och håller sig fast ej blott med häftskifvorna pä

fingrar och tår utan äfven genom adhesion af hela bukpartiet

som är försedt med körtlar, som förhöja denna adhesions ver-

kan. Bröst och strupe äro däremot fria för att möjliggöra

andningen. När grodan klättrar på kvistar och blad fäster

hon sig med häftskifvorna på fingrar och tår. Tack vare sina

kraftiga bakben kan hon göra långa språng, som bli just till

följd af användningen af fötternas simhudar som fall-skärm ännu

längre. Om man skrämmer en javansk flyggroda, som sitter

på marken, gör hon ett hopp af 1
l

/a till 2 meters längd, hvil-

ket måste anses högst betydligt, då genomsnittsstorleken af en

hane är omkring 52 och af en hona omkring 75 mm. Den

båge, som grodan beskrifver under detta hopp, är ganska flack.

Den största höjden öfver marken är blott omkring 20 cm.

Hastigheten är betydlig. Siedlecki antager att ett 2 meters

hopp fullbordas på
lU eller Va sekund. Under hela hoppet

genast sedan den lämnat marken, intager grodan sin karakte-

ristiska »sväfställning» ungefär så som bilden (fig. 1) visar

bättre än ord. Sim- eller bättre i detta fall »flyg»-hudarne

äro utspända, hudvecket på frambenen likaså och hela grodan

är starkt uppblåst därigenom, att de stora lungsäckarne fyllts

med luft. 1 denna ställning täcker grodan alltså en stor yta.

Genom att fukta en groda med ett färgämne och sedan låta

henne hoppa erhöll Siedlecki en färgsilhuett af grodan, där

hon föll ned.

Denna silhuett öfverfördes sedan på papper och Siedlecki

kunde på sådant sätt beräkna, att ytan af en medelstor hona

af Polypedates reinwardti var 6,800 kvadratmillimeter. Hvar

bakfot var ungefär 675 och hvar framfot 375 kvadratmilli-

meter. En sådan yta bör ju afsevärdt minska fallhastigheten,

det inses bäst, om man får veta att vikten af en fullvuxen hane

af denna art blott var 6—8, 5 gr. och af en fullvuxen hona

16—19 gr.
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Intressant är den observationen, att, när en groda af

nämnda slag från marken hoppar mot något högre föremål,

— ett hopp som kan vara 40—50 cm högt — antager hon

icke sväfställning och blåser ej upp sig. Frambenen hållas

då sträckta framåt och bakbenen rätt bakåt, ty vid ett dylikt

hopp skulle en fallskärm ej göra någon nytta. Bäst kan man

iakttaga sväfställningen, då grodan företager sitt hopp från

någon höjd. Siedlecki har sett grodor hoppa från mer än

3 m. höga buskar och ned på marken. Hoppets riktning är

Fig. 1. Flygande groda i sväfställning (efter Siedlecki).

till en början horisontal och förlöper sedan i en kurva, som

träffar marken i spetsig vinkel. Härigenom skakas kroppen

ej så mycket, då den träffar marken.

Flyggrodorna kunna äfven förändra fallriktningen, såsom

Siedlecki genom upprepade experiment öfvertygade sig om.

Han lät t. ex. en groda falla från en höjd af 5 m. och fann

då, att hon slog några kraftiga slag med bakfötternas simhud

utbredd och därefter genast intog sväfställning, hvarefter hon

seglade iväg och föll ned till marken i spetsig vinkel.

Fallskärmsinrättningen är tydligen af stor nytta för gro-
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dorna, såväl då de undfly sina fiender, som då de jaga sitt

byte, hvilket i stor utsträckning består af stora och mycket

skygga syrsor.

De stora simhudarne äro emellertid ej blott fallskärmar

utan tjäna äfven sitt ursprungliga ändamål som simorgan

Siedlecki uppgifver till och med,

att en flyggroda, som han kastade

i vatten, med ett par kraftiga slag

med bakfötterna kunde hoppa täm-

ligen högt ur vattnet.

Äfven fortplantningen företer

hos dessa djur ganska intressanta

drag. När äggen skola läggas sät-

ter sig grodan på ett blad, som

hon anser passande. Hvarje ägg

framfödes omgifvet af en slem-

massa, som genast af såväl hanens

som honans bakfötter bearbetas

till ett skum. Detta upprepas sedan

undan för undan med hvarje ägg

och 60—90 ägg kunna läggas på

V2— 1 timme. Sedan alla äggen

lagts formas hela massan af honan

med bakbenen till en tämligen re-

gelbunden äggformig boll. Därpå Fig.2. Genomskärning af en flygande

„ „ a t- -~„-t a grodas rommassa sedan äggen kläckts
pressas de närmast omgifvande 5 ...

och larverna samlats 1 den inre ha-

bladen intill denna och fastna vid Hghetens undre del. /. vätskan i hvii-

Slemmet, Så att äggklumpen blir ken larverna ligga, s. det skumartade

yttre slemhöljet ad. odugligt ägg
fasthangande vid dem. Vanligen

efter S|EDLE( KI
,

hänger slemklumpen med äggen

mellan två blad stundom blott vid ett enda, hvars kanter då

vikas rundtorn densamma. Äggmassorna hänga alltid lodrätt

ned från buskarnes grenar vanligen i täta snår.

På ytan synas inga ägg. Midt ini ligga de tätast. Till en

början är slemmet färglöst, men efter en stund blir det fastare

och hvitgrått till färgen med något rödbrun anstrykning. Redan
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90 timmar efter befruktningen äro larverna utvecklade, men

först efter 120 timmar ha de hunnit så långt, att de kunna

lefva i vatten. Under utvecklingens gång blir slemklumpen

liksom ihålig med fastare ytterhölje och in i samlas en vätska,

hvari larverna ligga och kunna röra sig (jfr fig. 2). När det sedan

kommer ett regn öppnas höljet nedtill och larverna falla ut.

Ett tropiskt regn faller ofta så häftigt, att små rännilar bildas,

med hvilka grodlarverna kunna komma till någon större vat-

tensamling, där de kunna utvecklas vidare. Dock är detta

naturligtvis ej alltid fallet, men Siedlecki har genom experi-

ment visat, att i ogynnsamma fall larverna kunna nöja sig med

helt obetydliga vattenkvantiteter. Dels höll han ett antal lar-

ver i ett urglas i så litet vatten, att hvar larv ej hade för sin

del mer än »två droppar», dels lade han larven i vatten, som

utfördes med trädgårdsjord till en tämligen tjock gröt. Men

larverna lefde lika bra i dessa båda kärl och utvecklade sig

lika fort under 4—5 dagar som i ett akvarium med rent vat-

ten och med vattenväxter. Efter denna tid blef det brist på

föda för larverna i urglaset, ty ägguleförrådet räcker ej längre,

men larverna i >jordgröten» lefde ännu lång tid. Ute i natu-

ren under normala förhållanden är det sålunda sannolikt, att

det under denna tid verkligen skulle kunna ha kommit en

regnskur nog stark att befordra dem vidare till en mera pas-

sande utvecklingsort. Larvernas utveckling till grodor drager

dock rätt lång tid. Först 60 dagar efter kläckningen syntes

spår till bakben och sen kräfdes ytterligare 25 dagar, innan

tårna utbildades, d. v. s. så gick det till i akvariet, men kanske

det eär fortare i det fria.
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Tunninan (Euthynnus alliteratus Rafin).
(Se planschen.)

^UiPJlfötl slutet af J

'

uli 1909 fån§ades '
trakten af Ström-

stad tre exemplar af tunninan {Euthynnus

alliteratus Rafinesque). Genom bemedling af

Tandläkaren Göran Svenning blefvo dessa

exemplar tillvaratagna och inlösta till Riks-

!?Uj museum. Fiskarne framkommo i utmärkt skick,

så att Artisten A. Ekblom fick tillfälle att med ledning af de

erhållna exemplaren förfärdiga här bifogade vackra färgbild,

som äfven visar den karakteristiska formen och som är gjord

efter nogranna mått.

Detta var andra gången, som tunninan anträffats i svenska

farvatten. Förut har den nämligen blott en gång fångats hos

oss nämligen den 29 juli 1857 vid Limhamn. I Danmark fånga-

des i slutet af okt. år 1878 likaledes i Öresund ett exemplar vid

Humlebaek. Äfven i Norge synes den blott vara fångad en enda

gång nämligen »vid öarne utanför Kristiania» i aug. 1881. Tunni-

nan är således endast en mycket sällsynt gäst i nordiska haf-

ven. Den har dock en mycket stor utbredning i varmare haf

såsom i Röda hafvet och Indiska oceanen samt säges i synner-

het förekomma talrikt i Medelhafvet samt vid Japan och Hawai

och jdär vara föremål för fångst. Men äfven i de väst-

indiska farvattnen uppgifves den vara allmän, och längs

Nordamerikas atlantiska kust sträcker den stundom sina ströf-

tåg ända till Cape Cod, där det kalla vattnet vidtager.

Tunninans kött säges vara rödt till färgen samt oljigt. Det

uppgifves dock af en del vara välsmakande, under att åter andra

sätta mindre värde därpå. I Medelhafvet sker fångsten af

tunnina i samma slags nätgårdar, »madrager», som uppställas

Fauna och Flora 1910. Haft. 1. 3
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för tonfisken. Såsom sportfisk kommer den äfven i betrak-

tande på en del ställen äfven om den ej värderas i samma

mån som sin större släkting, tonfisken. De nu senast i Sverige

fångade exemplaren voro omkring 60 cm., men tunninan blir

ännu större eller omkring 80 cm. och något däröfver. Ame-

rikanarne kalla den för den lilla tonfisken och dess lefnads-

sätt öfverensstämmer med den sistnämndes och med bonitens.

Den är sålunda pelagisk och en skarp simmare. 1

Dess lifshistoria synes i öfrigt vara ganska litet känd.

1 För närmare underrättelse om dessa fiskar hänvisas till artikeln: »Ton-

fiskar och makrillar> denna tidskr. arg. 1901 sid. 197 samt årg. 1908 sid. 100.



Till frågan om blommornas och de polli-

nerande insekternas inbördes
förhållande.

slutet af förra året ingingo till redaktionen de

tvenne nedan anförda skrifvelserna. Med anled-

2 ning af desamma har en af tidskriftens medar-

betare, som i särskildt hög grad ägnat sin

ovetenskapliga verksamhet åt insektbiologien,

JjSO'!^!r.J§ocm etsfullt meddelat den i det följande åter-

gifna utredningen, som säkerligen med stort intresse skall läsas

af hvar och en äfven af dem, som ej direkt beröras af de fram

ställda frågorna

Red.

Till

Redaktionen af tidskriften Fauna och Flora.

Bland ämnena till mogenhetsexamen innevarande höst, före-

kom: Insekternas betydelse för befruktningen inom växtvärl-

den och växternas anpassning härför.» Ha icke senare forsk-

ningar ådagalagt, att det icke är växterna, som anpassat sig

efter insekterna, utan tvärt om? Tacksam för svar i nästa num-

mer om möjligt.

20. 11. 09. Vördsamt

Prenumerant K— g.

Till

Red. af tidskriften Fauna och Flora.

Det biologiska ämnet uti årets studentskrifningar lydde:

Insekternas betydelse för befruktningen inom växtvärlden och

växternas anpassning härför. --Är ej det sista af de två mo-

menten uti ämnet felaktigt? Har verkligen vetenskapen kommit

därhän, att den med bestämdhet vet, att växterna anpassat sig
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efter insekterna? Ännu är det väl tvifvelaktigt, hvem som gått

före i utvecklingen, och har ej blomman i de flesta fall tagit

första steget och tvungit insekterna att anpassa sig därefter?

Med utmärkt högaktning

O—g.

Vid studentskrifningarna under sistlidne hösttermin före-

kom ett ämne så lydande: »Insekternas betydelse för befrukt-

ningen inom växtvärlden och växternas anpassning härför.»

Detta har föranledt ett par insändare att ställa till Red. en

fråga, om det icke snarare bör anses, att det är insekterna,

som anpassats efter växterna och ej tvärtom.

På denna fråga kan svaras, att anpassningen här ingalunda

kan tänkas såsom ensidig, utan att den, liksom i alla symbi-

otiska förhållanden, måste varit ömsesidig såtillvida, som att

då insekter och blombärande växter en gång börjat träda i för-

hållande till hvarandra, än den ena, än den andra parten sökt

genom ytterligare anpassning draga så stor fördel däraf som

möjligt. En fråga af tämligen underordnad beskaffenhet är det,

hvilkendera parten det ursprungliga initiativet bör tillskrifvas,

ty detta initiativ kan ej tänkas ha föregåtts af någon morfolo-

gisk förändring från insekternas sida. Uppenbart förefaller det

visserligen, att första steget till det symbiotiska förhållandet

tagits af insekten, som, efter att förut ha lefvat af andra närings-

ämnen, därjämte äfven börjat förtära pollen och därvid ofrivilligt

kommit att transportera sådan från den ena blomman till den

andra. Men i betraktande däraf, att denna förändring i diet ej

synes nödvändigt kräfva någon afsevärd ombildning af de ur-

sprungligen bitande mundelarna då blommornas, pollen, såsom ju

anledning är att antaga, ursprungligen låg öppet och tillgäng-

ligt, måste det första steget till anpassning i det nyinträdda

symbiotiska förhållandet ha tagits af de blombärande växterna.

Detta första steg torde väl ha varit begynnande honungsalst-

ring såsom lockelsemedel. För insekten, som ej åsyftar något

annat än att komma åt näring, var honungens ursprungliga

öppna läge naturligtvis det bekvämaste. Men om blomman
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skulle få full valuta af sin frikostighet, måste hon, genom att

antaga en viss form, tvinga insekten till gentjänsten att på ett

mera effektivt sätt transportera pollen, och först med anledning

af sådana formförändringar inträdde för de insekter, som gjort

blombesöken till sin specialitet, nödvändigheten att förlänga

sina mundelar och ombilda dem till mer eller mindre fulländade

sugredskap.

På samma sätt visar det sig åtminstone i de flesta fall

sannolikast, att vid den förändrande påverkan af mångfaldigaste

slag, som blommor och insekter sedermera utöfvat på hvar-

andra, det alltjämt varit blommorna som, sin fördel likmätigt,

tagit första steget och tvingat insekterna att alltjämt anpassa

sig därefter. Några enkla belysande exempel torde här vara

på sin plats.

Att honungsafsöndring, i ögonen fallande färger och stark

doft äro egenskaper, som i och för sig själfva äro utan bety-

delse för blommorna, synes ju vara lika påtagligt, som att dessa

hos de ursprungligen vindpollinerade blommorna felande egen-

skaper förvärfvats såsom lockelsemedel för insekten, sedan insekt-

besöken visat sig, af kända skäl, vara för blomman af stor fördel.

Då, som bekant, vissa blommor först under den mörkare

delen af dygnet utsända stark doft såsom hos Habenaria bifo-

lia och Lonicera Periclymenum, eller därjämte först vid denna

tid då de under dagen hopslagna blommorna öppnas, såsom

hos Nicotiana affinis, så är det ju rimligast att tänka sig dessa

från släktingarnas afvikande och sålunda nyförvärfvade egen-

skaper såsom anpassningar för att locka skymnings- eller natt-

insekter, hvartill dessutom de hvita färgerna äro ytterligare

ägnade.

De skaffade och med klibbskifva försedda pollenmassorna

hos en del orchidéer måste ju också tydligen vara en blom-

mans anpassning för att på säkraste sätt förmedla pollentran-

sporten, för att nu ej tala om en mängd andra hos just orchi-

déer förekommande • invecklade anordningar, till hvilkas upp-

komst blomman likaledes måste ha tagit första steget.

Andra bevis i samma riktning äro de dimorfa blommorna
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hos Primula veris m. fl. och de trimorfa hos Lythrum salica-

ria. Medan blommorna af de olika slagen besökas af insekter

utan åtskillnad, ha dessa växter själfva ökat sina utsikter till

korsbefruktning just genom att skaffa sig blommor med olika

längdförhållanden mellan ståndare och pistiller.

De dioeciska blommor, hvilka, såsom Sa/ur-arterna, polli-

neras medels insekter, äro ytterligare exempel på initiativta-

gande från växternas sida.

Slutligen kan ifråga om de tallösa formförändringar, genom

hvilka blommor lämpat sig efter en redan för handen varande

organisation hos insekter, erinras om ett särskildt påtagligt fall,

nämligen förhållandet med rödklöfvern. Denna växt har, som

bekant, till den grad afpassat sig för pollinering genom ett enda

slags insekter, nämligen humlorna, att den i saknad af sådana

ej lämnar några grobara frön. Detta fall tycks ju i viss mån

kunna tydas till förmån för åsikten, att humlorna afpassat läng-

den af sin snabel efter rödklöfverns blommor och ej tvärtom.

Men i betraktande däraf att humlorna ingalunda äro specialis-

ter på klöfver, utan tvärtom besöka blommor af de mångfaldi-

gaste slag och därför för sin existens på intet sätt äro bero-

ende at klöfvern, förefaller det snarare troligt, att denna senare

afpassat längden af sina blommor efter dessa stora, öfver allt

allmänna och under större delen af dygnet verksamma bin.

Medgifvas måste emellertid, att tolkningen af uppslaget till an-

passningen, som naturligtvis äfven i detta fall varit ömsesidig

och ej försiggått i ett enda slag, stöter på ansenliga svårighe-

ter. Men betecknande för föreliggande fråga är, att, medan ett

stort antal blommor för sin pollinering äro hänvisade till ett

tämligen strängt begränsadt antal medhjälpare, det visar sig

svårt att framleta- exempel på insekter, som uteslutande äro

beroende af ett visst slags blommor.

Hos de insekter, som äga den största betydelsen för blom-

mornas pollinering, nämligen steklar och fjärilar, kan det ej

betviflas, att mundelarna blifvit förlängda och anpassade till

honungssugning, i samma mån som blommornas byggnad blif-

vit allt mer invecklad. Hos steklarna ser man ännu i dag alla
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öfvergångsstadier från mundelar, som endast tillåta honungens

uppslickande ur vidöppna blommor, till sådana, som medgifva

dess upphämtande från botten af de smalaste rörformiga blom-

mor. Från växtsteklar och parasitsteklar har den biologiska

och morfologiska förändringen gått fram öfver former med

sådant lefnadssätt som rofsteklar, myror och getingar, för hvilka

blombesöken ännu ej blifvit ett lifsvillkor, till bien, hvilkas hela

existens anpassats efter tillvaron af blombärande växter. Och

af sådana beror också tillvaron af en hel insektordning, näm-

ligen fjärilarnas, om man bland dem frånser ett mindre tal for-

mer, som sekundärt anpassats till annat lefnadssätt.

Däremot finnas utan tvifvel insekter, hvilkas mundelar ur-

sprungligen blifvit sugande och förlängda af andra skäl än så-

som tillpassning efter blommor, nämligen de som tillhöra ord-

ningarna diptera och hemiptera. Men det oaktadt ha af båda

dessa grupper många sedermera slagit sig på honungssugande

såsom en binäring eller till och med i hög grad afpassats för

detta lefnadssätt, såsom de framför blommorna sväfvande lång-

snablade och humlelika bombylierna. Andra åter ha ombildats

till pollenätare, såsom syrphiderna.

G. A.



Tjänstgör morkullan under sin flyttning

såsom Goodyera repens fröspridare?

ista häftet af »Fauna och Flora» för 190g inne-

höll bl. a. en uppsats: »Huru Goodyera repens

;sprides» af C. A. Hollgren. Med anledning af

iden däri framlagda åsikten, rörande ifrågavarande

i växts spridningssätt, torde ett genmäle vara på sin

[plats.

Den litteratur, som behandlar spridningsbiolo-

Igien, är mycket stor, men innehåller anmärknings-

värdt motsägande uppgifter. Orsaken härtill ligger hufvudsakligen

i den tillsats af fantasi och spekulation, som ofta vidlåder denna
gren af den botaniska vetenskapen.

Förutom rena sakfel synes mig också författaren till ofvan

nämnda uppsats gjorts sig skyldig till en sådan spekulation.

Fåglarnes hjälp vid växtspridningen är obestridligen mycket
stor, särskildt vid den s. k. endozoiska spridningen (se föröfrigt

:

R. Sernander. Den skandinaviska vegetationsspridningsbiologien.

Upsala 1901.) Den betydelse, Hollgren vill lägga hos morkullan

såsom Goodyerans fröspridare, är emellertid något förhastad, och

att sätta fröspridningen i samband med fåglarnas flyttning är också

vanskligt. En dansk ornitolog har nämligen genom sina under-

sökningar visat, att fåglarna vid sina flyttningar sörja för att hafva

tomma magar, liksom de också rensa och putsa sin fjäderdräkt (se

vidare: C. H. Ostenfeld. Phytogeographical Studies etc. Botany
of the Fasröes, I, Copenhagen 1901, pp. 116— 117).

Morkullan såsom Goodyerans fröspridare i flyttningstid bör väl

sålunda sättas utom räkningen, åtminstone måste chancerna för ett

sådant spridningssätt vara mycket små.

I en föregående uppsats skrifver Hollgren: (se »Fauna och
Flora», samma häfte, om: »Rhamnus frangula och Luscinia rubecula»,

pag. 228.) »Spridningsmöjligheten är naturligtvis störst i närheten

af buskarna, där fröna vuxit, men kan, enär fågeln slukar bären,

medan han är stadd pa flyttning
,

x verka vida ikring.»

Såvida författaren tager »flyttning» i den vanliga meningen, d. v. s.

sträcket, vittnar ofvanstående om ett misstag, likartadt med det

ifrågavarande.

Om fågarna ej göra någon nytta såsom fröspridare vid sina

årliga flyttnigar, så äger dock motsatta förhållanden rum vid andra

1 Kursiv, af mig.
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tillfallen. Den danska vetenskapsmannen C. H. Ostenfeld säger

också: (Svensk Botanisk Tidskrift. 1808 Ed. 2, H. I.) »Jeg skall

vaere den förste til at betone fuglenes store betydning som fröspredcr

på mindre afstande} d. v. s. afstande, som en fug] tilbagelaegger

under sin daglige faerden (udenfor trrekketiden).»

Hollgrens morkulla skulle kanske på detta sätt kunna sprida

Goodyeran, dock med modifikationen, att denna fröspridning antag-

ligen i så fall skulle försiggå under natten, då ju morkullan i viss

grad är en nattfågel. Emellertid äro skälen för detta små eller

inga. Det experiment, som utförts med morkullfjädern, äger intet

värde, alldenstund samma fenomen kan iakttagas på de flesta fågel-

fjädrar.

På här ofvan anförda grunder måste det anses förhastadt, att

tillskrifva morkullan den betydelse, som Hollgren velat gifva den-

samma, blott emedan den råkar att hafva samma utbredning och
förekomst som Goodyera repens.

Jag vill icke själf inlåta mig på några försök att förklara Goo-
dyerans förekomst vid Halmstad, då sådana utan bevis förblifva just

som Hollgrens uppsats — en spekulation.

Malmö i januari 1910.

Göte Direson.

Till bemötande af ofvanstående genmäle får jag anföra:

Beträffande Morkullans egenskap att vara fröspridare :

att jag aldrig i min uppsats sagt, att undersökningen om Good-
yerafröns vidhäftande vid en fågelfjäder gjordes å en morkullfjäder,

utan gjordes den på en rapphönsfjäder, men antog jag att denna vid-

häftningsegenskap var att finna hos alla fåglar och således äfven

hvad anginge morkullan;

att jag icke med bestämdhet uttalat den meningen, att morkul-

lan var den, som spridde Goodyeran i ifrågavarande fall utan sade jag,

•»att den fågel, som här ligger närmast till hands att antaga hafva

verkställt spridningen^ var morkullan, och detta på grund af de i min
skrift uttalade omständigheterna, och hvad så vidkommer Rödhakens
spridning af Rhamnus frangula, så stöder sig mitt meddelande i

denna sak på faktiska undersökningar och torde därför ej erfordra

något bemötande. En sak i det Turesonska genmälet kan jag dock
ej härvidlag underlåta att vidröra, den nämligen att fåglarne under
sina flyttningar skulle färdas med tomma magar. En hvar, som
något studerat fågellifvet i naturen, känner väl till, hurusom fåglarne,

isynnerhet under höstflyttningarne, gifva sig god tid, uppehållande

sig längre eller kortare tider på vissa mellanstationer, där föda be-

stås dem, hvilken de då flitigt begagna sig af. Såväl med afseende

å morkullan som med rödhaken är detta förhållande förhanden.

C. A. Hollgren.

1 Kursiv, af Ostenfeld.



Ormarne i Kongo.

nder förra året erhöll Riksmuseum en sam-

ling ormar, som af Missionären E. Karlman

insamlats vid den svenska missionsstatio-

nen Mukimbungu i nedre Kongo. Denna

samling omfattar visserligen endast en bråk-

!£:*.^««!!£ del af de ormarter, som äro kända från Kongo,

men den är i alla fall af värde, då den kan tänkas lämna upp-

lysning om, hvilka ormar som allmännast förekomma i detta

land. Af de äkta huggormarna finnas tvenne slag. Den största

Bitis gabonica är en mycket tjock och klumpig form med

kort stjärtstump. Dess väldigt byggda hufvud (7 Va cm. bredt)

och små ögon förlänar den ett vidrigt utseende. Den andra,

Causus rhombeatus är betydligt mindre och öfverträffar ej en

svensk huggorm så särdeles mycket i storlek. Den har en

mycket stor utbredning, som sträcker sig öfver större delen

af Afrika.

De egentliga giftsnokarne representeras i främsta rummet

af Naja goldii, en svart glasögonorm, som blott har nosen

hufvudets sidor samt buken hvita. Den blir 1
3A m. lång och

är hemma i Västafrika. En annan giftsnok är den mer eller

mindre olivgröna Dendraspis jamesonii. Den blir öfver tva

meter lång, men är ganska smal, såsom alltid är fallet med

trädormar. Dessa båda nu nämnda giftsnokar höra till den

grupp, som har stora gifttänder framtill i munnen (Protero-

glyphd). Men utom den finnas också flera trädormar med gift-

tänder baki munnen, bakom de solida tänderna {Opisthoglyphd).

Denna sistnämnda grupp är företrädd af två arter, hvardera i
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flera exemplar, hvilket antyder, att de höra till de vanligaste

ormarne i Mukimbungu. Den ena af dessa Dipsadomorphus

blandingii, blir omkring 2V5 m. lång och dess färg växlar från

gulgrått med eller utan mörka tvärband till enfärgadt svart.

Kroppen är ganska hoptryckt från sidorna och hufvudet rätt

stort och skarpt afsatt. Den andra arten Thelotornis kirtlandii,

som blir något öfver meterlång, har grönt hufvud och grå-

aktig kropp, ofta med en skär ton samt stundom med mörkare

fläckar. Denna orm är mycket smal, nästan snärtformig. En

smal trädorm utan några gifttänder alls är Thrasops gularis,

som är svart med gulhvit strupe. Den blir omkring 170 cm.

lång. Denna sistnämnda trädorm är hemma uteslutande i

Västafrika, under det att de båda föregående ha en vidsträckt

utbredning i tropiska Afrika. De äro fullständigt tillpassade

till att lefva uppe bland kvistar och grenar i trädens kronor

och i buskarne, där deras långa, smala kropp lätt finner stöd,

och här bedrifva de jakt på grodor och fåglar. Psammophis

sibilans är en ganska smal orm med bakre gifttänder och

mycket växlande färgteckning, dock ofta längsstrimmig. Den

har en mycket vidsträckt utbredning öfver större delen af

Afrika och ett exemplar fanns äfven i Mukimbungusamlingen.

En vida utbredd afrikansk orm är också den märkliga

Dasypeltis scabra äfven representerad med ett exemplar i

denna samling. Det egendomliga med denna form är, att den

tillpassats till ett så afvikande och exklusivt lefnadssätt som

att lefva på fågelägg. För detta ändamål äro de flesta tän-

derna bortreducerade, så att blott några få finnas kvar i bakre

delen af öfverkäksbenen, på gombenen och i underkäken. Den

är sålunda ganska tandlös för att vara en orm. Men i ersätt-

ning för denna brist ha på några kotor i nedre delen af ormens

halsregion de undre utskotten (hypapofyserna) blifvit starkt för-

längda och riktade snedt framåt samt genomborra matstrupens

vägg. Dessa utskott ha till uppgift att knäcka hål på skalet

på det sväljda ägget. Gadow skrifver om denna orm, »ehuru

den knappt blir mera än 2V2 fot lång kan ett sådant exemplar

svälja ett vanligt hönsägg. Dufägg sväljes af ormar, som äro
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föga mer än fotslånga, hvilket till att börja med synes alldeles

omöjligt. Det sväljda ägget utspänner skinnet till det yttersta,

men så glider det vidare, ormen gör några obetydliga vrid-

ningar och ansvällningen sjunker ihop. Efter en tid spottar

ormen ut det sönderbrutna och utsugna skalet som en hop-

skrynklad massa.»

Slutligen fanns i samlingen en svart snokform Boodon

virgatus, som tillhör Västafrikas fauna och en vanlig maskorm

Typhlops punctatus samt 4 arter vanliga västafrikanska ödlor.



Smärre meddelanden,

Varietet af mes.

Den 14 okt. detta år, då jag och en god vän voro ute och

gingo i skog och mark, observerade vi en egendomlig mes. Den
var i så måtto egendomlig som den skilde sig från en vanlig entita

endast genom ett längsgående, hvitt, ganska bredt band på hjässan

samt något större storlek. Det var väl troligen någon färgvarietet

af vanliga entitan.

Kulstad den 20 okt. 1909.

Walter Höijer.

Bidrag till kännedomen om Bufo viridis utbredning

på Öland.

Till de af Lektor Aug. Heintze i hft. 5'—6 1909 omnämnda
lokalerna för Bufo viridis ber undertecknad få foga äfven följande:

Den 27 juni 1908 anträffade jag ett exemplar af Bufo viridis i Borg-

holm (i själfva staden). Exemplaret, som mätte 60 mm. från nosspets

till anus, fångades på aftonen. Enär min tid togs i anspråk af

entomologiska och botaniska studier, hade jag ej tillfälle att söka

efter denna batrachie och kan tyvärr därför ej nu lämna några

närmare upplysningar om artens utbredning och frekvens i Borg-

holmstrakten.

Gösta Cedergren.

Egendomlig plats för ett fågelbo.

Under sistförflutna sommar iakttogs i en af villorna vid Skelder-

viken en trädgårdssångare (Sylvia hortensis)[?], som valt en något

egendomlig plats för sin bobyggnad. På en å tomten befintlig be-

kvämlighetsinrättning hade dörren af någon anledning fått stå öppen

en längre tid på våren, innan villans innehafvare, som endast som-

martiden vistades vid badorten, flyttat ut till Skelderviken. Häraf

hade en företagsam trädgårdssångare begagnat sig och lagt sitt bo

i den inuti det lilla huset uppsatta papperskorgen, som han tydligen

ansett särskildt lämpad att grunda ett eget hem uti. Fram på våren,

då villans innehafvare kommo dit ut, funno de de två små fåglarna

i full färd med sina rufningsbestyr. Boet innehöll tre ägg, ur
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hvilka strax efteråt ungar framkommo. Sommargästerna, som voro

djurvänner, nändes ej störa den lilla idyllen, utan fick dörren fort-

farande sta på vid gafvel, så att fågeln fritt kunde flyga in och ut.

Snart nog vande sig de små trädgårdssångarna vid att då och då

få mottaga besök af människor och läto ej synnerligen störa sig.

Ungarna tillväxte emellertid och voro snart istånd att lämna boet,

så att den lilla familjeidyllen afslutades på bästa sätt, ehuru valet

af plats för densamma var något egendomligt för att ej säga ko-

miskt. Det kan nämnas, att rundt omkring villan sträcker sig en

präktig löfskog, rik på buskar af Sarothamnus scoparius (Harris),

Rubus idaeus (Hallon; o. d., som skulle kunnat erbjuda fågeln lämp-

liga platser för bobyggnad. Jag var ej själf i tillfälle att se fågeln

eller äggen, men jag har mina uppgifter från villans innehafvare,

och af den lämnade beskrifningen tycktes det troligast, att det varit

fråga om trädgårdssångare och ej någon annan Sylvia-art. 1

Karlstad den n januari 1910.

Folke Borc

En småländsk fyndort för Bidens platycephalns Örsted.

Den 12 september 1909 funno undertecknade på Landsjöns

strand i Skärstad socken, nära Jönköping, Bidens platycephalus Örsted,

en för Småland ny växt. Den har förut blott anträffats på två ställen

i Sverige och förekom här rikligt pa en sträcka af omkring 100

meter å sjöns västra strand.

Jönköping i december 1909.

Sten Nordenstam. ///'. Svenson.

Hur benskada kan läkas hos en råbock.

Då nedanstående iakttagelse möjligen kan vara af intresse för

bedömmande af den hastighet hvarmed hopläkningar af ett afskjutet

ben försiggår hos rådjuren har jag velat meddela densamma.
När jag fredagen den 3 1 dec. var ute i ett mindre skogs-

parti, omkring 80 tunnland, i närheten af Hälsingborg, för att söka

fasaner framkördes af min fågelhund en råbock, som sköts. Bocken

hade å högra underarmen en större förtjockning, som visade att

benet varit afslaget och åter hopläkt. Jag hade samma dag tidigare

vid två tillfällen observerat samma bock, när han, störd af hunden,

sprungit från tätning till tätning, och någon som helst oregelbunden-

het i rörelsen kunde icke förmärkas. Vid urtagning och flåning

visade sig vidare, att högra bogen var afsevärdt muskelfattigare än

den vänstra, hvarjämte hjärtat var fastvuxet vid högra sidan af
o
bröst-

korgen. I öfrigt var bocken fet och normalt utvecklad. Åldern

minst 1 Va år efter som hornfällning ägt rum. I samband härmed

skulle jag vilja ställa, att jag den 10 nov. i samma skog skadsköt

en bock. Äfven vid detta tilllfälle utskrämdes bocken af fågelhunden

1 Skulle det ej snarast kunnat ha varit en grå flugsnappare? Red.
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men stannade, och stod vid skottets afiossande på omkring 50 m.

stilla vändande högra bogen mot mig. Skottet riktades mot för-

eningen mellan bog oc h hals. Vid skottet gjorde han ett högt luft-

språng och försvann in i ett snärje, hvarifrån han strax därefter

kom ut först i traf sedan i gående. Som det redan var ganska

skumt på kvällen hade jag ej kunnat afgöra om det var en spets-

bock eller äldre sådan, ej heller kunde jag på grund af skymningen
och skymmande buskar l afgöra om han haltade eller ej efter skottet.

Efter allt att dömma borde emellertid bocken vara svart skadskjuten

och följande morgon gjordes allt för att finna honom med letning

och med hjälp af fågelhunden, men utan resultat. Härtill kan dork

hafva bidragit, att skogen delvis är fylld med tätnin gar af al, hassel

och ungbok, som hafva stor utsträckning och äro nästan ogenom-
trängliga. 1 alla händelser synes det mig ganska sannolikt, att det

är denna skadskjutna bock, som nu blifvit fälld och i så fall torde

den hastiga läkningen vara anmärkningsvärd.

G. Gartz
Kapten.

En rördrom

sköts midten af december 1909 vid Boserup i Skåne.

Bändelkorsnäbbar

ha denna vinter visat sig flerstädes i vårt land, och åtskilliga exem-

plar ha skjutits t. ex. i Jönköpingstrakten i oktober och november,

i Upsalatrakten i november och december, i Jämtland (Stafre) i

midten på november.

Redan den 18
/g sköts en bändelkorsnäbb, som var i sällskap

med vanliga mindre korsnäbbar i en trädgård i utkanten af Gäfle

af hr B. Dybeck. Den ifrågavarande bändelkorsnäbben var en

ung hane.

Elefantens själfkänsla.

Den engelske majoren A. G. Leonard omtalar i ett nyligen

utgifvet arbete följande lilla episod, som är ganska betecknande
för elefanternas lynne. Händelsen tilldrog sig den 26 dec. 1S78

vid Sid-i-Bolan under en marsch mot Kandahar och majorens dag-

boksanteckning härom lyder ungefär på följande sätt. Elefanterna

retade mig i dag. Tre stycken voro förspända för en kanon, som
en af dem ledigt kunde ha dragit, om han blott velat, men hvarken

lock eller pock från mahutens (förarens) sida kunde förmå dem att

göra någon ansträngning. De ville helt enkelt ej draga. Om det

nu berodde på envishet eller lättja, har jag ej klart för mig, men
jag förmodar det sista. Jag tog en småsten och kastade på den,

som stod mig närmast. Han kände det väl ungefär så mycket som

1 samt afståndet.



48 FAUNA OCH FLORA

en fluga, men den gamle lurifaxen upptog det som en förolämp-

ning och ville ej tåla något sådant. Han vände sitt högra öga mot
mig med ett slags skälmaktig glimt i det och samtidigt riktade han
snabeln mot mig samt urskiljande just mig i den grupp af flera män,
som stod där, sköljde han öfver mig från topp till tå med det vatten,

omkring en gallon [ungefär 5 liter], som han hade i snabeln.

Om stjärtmesens nordliga utbredning.

Stjärtmesen (Aegithalus caudatus), om hvilken jag sett uppgif-

vas, att den ej förekommit nordligare än i Degerfors, Västerbottens

kin, har i år i några exemplar förekommit i Älfsbyn, Norrbottens län.

3 jan. 1 9 10. A. Norrman.

Litteratur.

Danmarks Fauna: Af den värdefulla skriftserien med denna
titel ha n:o 6 och 7 utkommit. Den förstnämnda är författad af

Esben Petersen och behandlar >Örentviste, kakerlakker og Graes-

hopper». Den andra är författad af A. Klöcker och behandlar

»Sommerfugle II Natsommerfugle 1 Del.» Båda äro rikt illustrerade

samt försedda med examinationstabeller samt torde sålunda kunna
vara till stort gagn vid bestämning af djur hörande till de insekts-

grupper, som afses. Äfven för fjärilslarverna finnas dylika bestäm-

ningstabeller, hvilket torde intressera mången.



Svansens betydelse och användning
hos ryggradsdjuren.

Af

Einar Lönnberg.
(Forts.

nom däggdjurens klass är svansens använd-

ning ännu mera mångsidigt växlande än inom

3 någon annan afdelning af ryggradsdjur och ej

sällan har den mer än en funktion. Den, så-

*som vi funnit i det föregående, ursprungligaste

!80$?x!r.J funktionen för svansen, nämligen att vara ett

simorgan har den visserligen hos flera däggdjursgrupper, men

denna torde ingenstädes där vara primär. Man kan redan sluta

sig därtill af det faktum, att hos hvalar och sirendjur, hos hvilka

däggdjur svansen i den mest utpräglade grad utgör simorgan,

den bär en horisontal fena, som drifver fram kroppen med rö-

relser i vertikal riktning, under det att hos fiskar och andra

lägre ryggradsdjur svansens fenorgan bildar ett vertikalt plan

och dess rörelser ske åt sidorna. Det är uppenbart, att en

direkt förändring från vertikalfena till horisontalfena är otänk-

bar. Hvalarnes, liksom sirendjurens förfäder, ha alltså tydligt-

vis haft en annan användning för svansen och sedan, när de

öfvergått till att lefva i vatten, har svansen så småningom se-

kundärt tillpassat sig härtill. Fosterutvecklingen visar till en

viss grad hvilken väg detta gått. Hvalarnes halfmånformiga

stjärtfena anlägges nämligen ej från början i samma form, som

den uppenbarar sig hos det vuxna djuret, utan är till en bör-

jan blott en rundad flik på hvardera sidan om svansspetsen.

Sedan tillväxa dessa flikar och antaga den form, som stjärt-

Fauna och Flora 1910. Haft. 2. 4
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fenan har hos den vuxna hvalen och bildar denna utomordent-

ligt effektiva, tvåbladiga propeller, som hvar och en måste be-

undra, som sett, huru t. ex. en delfin kan bruka den. Står man

ombord på ett fartyg, som löper exempelvis med 8—9 knops

fart, är det en ganska vanlig företeelse att få se, huru ett stim

delfiner eller »springare» skynda i fatt fartyget och längs dess

sidor skjuta fram mot stäfven med en fart, som vida öfvergår

fartygets, och dock äro de rörelser, som de utföra med stjärt-

fenan, blott, såsom det tyckes, små vibrationer. När de väl

kommit fram till fartygets stäf simma de liksom lekande härs

och tvärs framför den, ibland och lika ofta med sidan eller

buken uppåt som ryggen. De leka, som om den fart, som skep-

pet har, vore alls intet. Denna svansfena och den muskel-

mekanism, som rör den är sålunda något det mest fulländade

i sitt slag. Sirendjuren äro, trots det att de ständigt lefva i

vattnet, ej så utpräglade simkonstnärer som hvalarne och det

är endast en form bland dem, dugongen, i Indiska oceanen och

Röda hafvet, som förvärfvat en halfmånformig stjärtfena. De

andra ha ännu den på sidorna rundade mer eller mindre ovala

fenformen, som, enligt hvad utvecklingen visar, är en äldre typ.

Det bör äfven i detta sammanhang påpekas, att sirendju-

rens och hvalarnes förfäder oberoende af hvarandra förvärfvat

svansfenan, ty dessa båda däggdjursordningar ha fullständigt

olika ursprung.

Äfven hos en del andra däggdjur, som mycket vistas i vat-

ten, har svansen tillpassats för att kunna användas såsom sim-

organ eller åtminstone som styre. Uttrarne ha en nedtryckt

svans, som är kraftigt utvecklad och säkerligen spelar en afse-

värd roll vid dessa djurs smidiga rörelser under vattnet. Den

största af alla uttrar (Lutra brasiliensis) förekommer i det tro-

piska Sydamerikas floder. Hos denna art har svansen också

mera än hos någon annan tillpassats för vattenlifvet. Den är

nämligen synnerligen kraftig och försedd med breda och tjocka

sidolister, som högeligen förhöja dess effektivitet i vattnet. Bäf-

verns platta, breda och fjälliga svans är ju tydligen afsedd för

användning i vattnet (ej som murslef, som den gamla fabeln
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plägade förtälja). Näbbdjurets svans är något nedtryckt och

tjänar troligen såsom styre i vattnet.

Men det finnes äfven däggdjur, hos hvilka svansen såsom

tillpassning till lifvet i vattnet blifvit hoptryckt från sidorna

eller på annat sätt fått det vertikala planet förstoradt. Det

mest bekanta exemplet härpå är kanske bisam- eller zibetråttan

{Fiber zibethicus) från Nordamerika, hvars skinn allmänt an-

vändes som pelsverk. Den är mörkbrun till färgen och omkring

30 cm. lång. Den nästan lika långa svansen är svart, nästan

hårlös och fjäll ig samt hoptryckt från sidorna. Zibetråttan är

Fig. 1. Potamogale.

en gnagare ganska nära besläktad med våra sorkar, men det

finnes äfven insektätare, som ha sin svans skapad på nästan

samma sätt i samma syfte. Såsom exempel härpå kunna an-

föras desman- eller bisam-näbbmössen ' (Myogale), af hvilka två

arter finnas, en mindre (M. pyrenaicä) i Syd-Frankrike och på

Pyreneiska halfön, och en större (M. moschata), som är hemma

i Ryssland och österut. 1 synnerhet hos den senare, som blir

omkring 20 cm. lång med ungefär lika lång svans, är detta

organ starkt hoptryckt, fjälligt samt bildar ett kraftigt simverk-

tyg. Hos den pyreneiska arten är svansen blott delvis hop-

tryckt. I ännu mycket högre grad än hos de nämnda är svan-

sen simorgan hos den intressanta västafrikanske insektätaren

1 Äfven orätt benämnda »bisam-råttor».
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Potamogale (fig. 1). Där är den stora och hoptryckta svansen

så kraftig, att den säkerligen helt öfvertagit funktionen att drifva

fram kroppen genom vattnet och lemmarne spela därvid ingen

roll. Hos åter andra insektätare förstoras svansens för sim-

ning eller styrning verksamma yta genom hår eller borstfransar.

I sin bästa utveckling ser man detta hos en tibetansk näbbmus-

form {Nectogale elegans) (fig. 2). Den bifogade bilden visar

detta bättre än ord. Andra närstående näbbmöss från Ostasien

af släktet Chimarrogale ha den långa svansen försedd med en

Fig. 2. Nectogale elegans.

hårfrans undertill och en dylik bär äfven vår vanliga vatten-

näbbmus (Neomys [1. Crossopus] fodiens).

Att svansen tjänstgör såsom balansorgan är en mycket

vanlig sak bland däggdjuren och detta sker på flera olika sätt,

beroende på de ifrågavarande djurens kroppsbyggnad och lef-

nadssätt. I synnerhet hos sådana däggdjur, som hoppa på två

ben framträder svansens betydelse såsom balansorgan särdeles

tydligt. Dylika träffas ock inom olika djurgrupper. Bland pung-

djuren äro medlemmarna af kängurufamiljen dylika hoppare,

och de ha också en lång balanssvans, som dock tillika i vissa

fall äfven tjänar andra ändamål och därför också har rätt olika

utseende, ibland korthårig, grof och kägelformig, ibland tämligen
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långhårig och cylindrisk o. s. v. Bland gnagarne finnas talrika

hoppande former, som under sina språng blott bruka bakbenen.

Mest typiska i detta afseende äro de egentliga springråttorna

(Dipus, Alactaga etc), som bebo Afrikas och Centralasiens öken-

artade trakter. Nästan som fåglar hoppa dessa omkring på

sina långa och smala bakben, hvilkas mellanfotsben äro sam-

manvuxna. De korta frambenen hålla de därvid dragna intill

kroppen och den långa svansen utgör balans- och troligen äfven

styrorgan, när de ila fram i långa hopp. En betydligt större

på liknande sätt hoppande gnagare träffas i Sydafrika. Det är

den s. k. kapska springharen {Pedetes caffer), som dock är rätt

olika mot springråttorna och har fria mellanfotsben samt mera

yfvig svans. En tredje grupp af hoppande råttdjur är gerbil-

lerna {Tatera etc.) i Afrika och Centralasien med långa bakben

samt lång och hårig svans. De för sitt pälsverk beryktade

chinchillorna i Sydamerikas Änder ha långa bakben och en rätt

lång, buskig svans, som troligen är dem till nytta vid deras

hopp. Några andra sydamerikanska gnagaresläkten till samma

familj, Eriomys och Lagidium ha liknande bruk för sin långhå-

riga svans.

De hoppande näbbmössen i Afrika, äfven kända under namn

af snabelnäbbmöss eller elefantnäbbmöss till följd af den långt

utdragna nosen, ha långa bakben med särskildt långt mellan-

fotsparti. De erinra något om springråttorna och deras långa

svans tjänar dem på samma sätt som de sistnämndas. Men

det är ej blott dylika uteslutande hoppande former, hvilka huf-

vudsakligen röra sig på bakfötterna, som ha nytta af en lång

svans som balansorgan, utan man kan lugnt påstå, att många

andra djur ha liknande bruk för sin svans. När t. ex. en del

långsvansade kattdjur företaga sina språng för att bemäktiga

sig bytet, utgör säkerligen svansen ett balans- och styrorgan.

Hittills har det blott varit tal om djur, som lefva på mar-

ken, men öfvergå vi till dem, som lefva i träd, är det lätt att

erinra om ett stort antal former, för hvilka svansen är synner-

ligen viktig som balans och styre samt i vissa fall fallskärm,

när de företaga sina språng från gren till gren eller från träd
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till träd. Äfven i detta fall kan uppräkningen taga sin början

bland pungdjuren. Bland dessa finnas åtskilliga former, som

lefva i träd och till sitt yttre utseende ej så litet erinra om

ekorrar, hvarför man ofta benämner dem med namn sådana som

pungekorrar», »flygande (om de äga fallskärm) pungekorrar»

o. s. v. Dessa pungekorrar ha liksom vanliga ekorrar en lång

buskig svans {Petaurus [fig. 3] m. fl.), som de bruka på samma

Fig. 3. Flygande pungekorre (Petaurus).

sätt. Andra former såsom Distcechurus på Nya Guinea, som

kallats den fjädersvansade phalangern, och den lilla Acrobates

i Australien, som ej är större än en liten mus, ha svansen

korthårig ofvan och under men med en bred frans på hvardera

sidan. Tack vare denna svansbyggnad, som liknar en fjäder-

penna med spole i midten och fan på sidorna, och en smal fall-

skärm längs kroppssidorna hos Acrobates kunna dessa djur

göra långa språng och glida fram som med ett aeroplan. — Äfven

bland pungrofdjuren finnas former, som använda svansen som
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styre, då de hoppa från gren till gren. Såsom exempel kan

anföras den australiska »tafan» {Phascologale penicillata). Denna

lilla rofgiriga best har en lång svans, som i spetsen är buskig

och fungerar både som balans och styre.

Hvar och en som har sett en vanlig svensk ekorre, har ej

kunnat undgå att aktgifva på den viktiga roll, som svansen

spelar för detta djur. Den är ett balansorgan både när ekor-

ren sätter sig på bakbenen för att äta eller lyssna och när den

rör sig. Gör den ett längre språng från en trädgren, ser man

hur svansen fungerar på en gång såsom styre och fallskärm.

Och så förhåller det sig med alla de talrika ekorrar i olika

länder som lefva i träd. Sådana ekorrdjur återigen, som öfver-

gått från dylikt lefnadssätt till att hufvudsakligen vistas på

marken, ha däremot svansen korthårig, hvilket ju också visar

sambandet mellan lefnadssättet och svansens byggnad. Mest

fullkomnad som hjälporgan vid luftsprång är svansen hos den

nordamerikanska flygande ekorren och arterna af samma släkte

i Asien. Hos dem är svansens hårbeklädnad tvåsidigt anord-

nad, så att svansen ser platt ut. Hos den finska flygande ekor-

ren och dess samsläktingar är däremot svansens hårbeklädnad

mera allsidig. Ekorrarne äro ej de enda gnagare, som ha dy-

lik yfvig svans. I Afrika finnes en grupp af gnagare, Anomal-

urus (jfr fig. 6), som lefva i träd såsom ekorrar och fastän de

ej äro släkt med dem ha de som tillpassning till detta lefnads-

sätt fått både ekorrlik svans och fallskärm liksom de flygande

ekorrarne.

En ändå märkligare parallell utveckling företer en familj

af insektätare (Tupaiidcé), som är hemma i Ostindien. De lefva

i träd som ekorrar och ha såsom tillpassning härtill fått ett

ganska ekorrliknande utseende med en yfvig svans, som gör

samma tjänst som ekorrarnas. Ett något afvikande släkte {Pti-

locercus) (fig. 4) till denna familj är hemma på Borneo och har

en mycket lång svans, som till sin basala del är kal, men i

den yttre tredjedelen bär en tvåsidigt anordnad kraftig frans

af långa hår (se fig. 4). Detta påminner ju om förhållandet

hos pungdjuren Distwcluirus och Acrobates, ehuru fransarne
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hos dessa sträcka sig längre. Svansen hos Ptilocercus bör

otvifvelaktigt vara ett utmärkt styre under språng.

Jämför man de mycket i träd lefvande mårdarnes yfviga

svansar med samma organ hos deras på marken lefvande släk-

tingar, illrar och vesslor får man lätt den uppfattningen, att mår-

den kan ha liknande bruk för sin svans som det djur, som den

mest förföljer och lefver af, nämligen ekorren. Ett annat rof-

djur där svansen säkert har samma betydelse, är den lilla ekorr-

lika Galidia elegans på Madagaskar. Den är kastanjebrun med

Fig. 4. Ptilocercus.

den långa buskiga svansen försedd med mörkare ringar och

säges klättra och hoppa med stor vighet.

Äfven högre upp i däggdjursserien finna vi talrika i träd

lefvande former, som ha nytta af sin svans såsom styre, då de

göra sina språng. På Sundaöarne och en del angränsande

smärre öar samt på Filippinerna lefva representanter af half-

apesläktet Tarsius, spökdjur, som de kallas till följd af sitt natt-

liga lefnadssätt och besynnerliga utseende med stora ögon och

spinkiga ben. De betraktas också med vidskeplig fruktan af

infödingarne. Tack vare den förlängda bakfoten äro dessa djur
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mycket skickliga hoppare, och de kunna lätt klamra sig fast på

stammar och grenar med tillhjälp af de skiflika bildningarne i

spetsen på fingrar och tår. Svansen är lång med en af för-

längda hår bildad tofs i spetsen, ett tydligt styre. Bland de

egentliga halfaporna, Lemuriderna, finnas talrika former, som

lefva i träd och där röra sig hoppande såsom Lemur, Ava/iis 1

m. fl. på Madagaskar och Ga/ago-formerna på Afrikas fastland.

Hos alla dessa är svansen väl utvecklad och hos Galago-ior-

merna tillika ganska buskig och ekorrlik. Alla, som haft till-

fälle att iakttaga en lefvande Galago i dess hemland, framhålla

deras liflighet och hoppskicklighet, som de utveckla nattetid.

Äfven de mindre arterna med en kroppslängd af omkring 20

cm. kunna företaga språng af två meters längd.

Bland de egentliga aporna, såväl de brednosiga i Nya som

de smalnäsiga i Gamla världen finnas en hel mängd med långa

svansar och alla dessa äro lifliga djur, som lefva i träd, hvar-

est de företaga djärfva språng från gren till gren. Det är ganska

uppenbart, att de därvid ha nytta af sin svans såsom balans-

och styrorgan. Detta framgår bl. a. däraf, att sådana apformer,

som ha ett annat lefnadssätt, ej ha svansen utvecklad på samma

sätt, hvarom närmare skall anföras längre fram. För att med

några exempel göra saken mera påtaglig må erinras om följande

former. De små ekorraporna i Sydamerika (Hapale) ha, som

namnet antyder, ett ekorrliknande utseende, som sträcker sig

äfven därhän, att svansen är yfvig och lång. De liksom deras

släktingar, de små Matos-aporna (äfven kallade »tamariner»)

röra sig också ungefär som ekorrar i de sydamerikanska sko-

garna. Deras klättring blir desto mera lik ekorrarnas därigenom,

att de ha klor och ej naglar, och de göra långa luftsprång i

trädkronorna. Kapusinerapor (Cebus), spindelapor (Ateles) m. fl.

andra apformer i det tropiska Amerika ha långa svansar och

äro utmärkt skickliga i att kasta sig från träd till träd, men

därvid tjänar dem svansen äfven såsom griporgan, såsom nedan

1 En stor halfapa Indris, som har en kroppslängd af 60 cm., är försedd

med långa ben och hoppar därför troligen mellan trädens grenar, men hos den

är svansen dock rudimentär. Den bildar sålunda af något okändt skäl ett undantag.
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skall anföras. Detta är däremot aldrig fallet med Gamla värl-

dens apor. Långa svansar träffa vi bland dessa hos Afrikas

talrika markattor och (Cercopithecns), guereza-apor (Colobus)

samt hos de ostindiska langur- aporna {Semnopithecus). Alla

dessa äro träddjur, som med stor skicklighet och vighet veta

att taga sig fram hoppande från träd till träd. Andra närsläk-

tade apor till samma familjer, som mera lefva på marken, ha

däremot ej så långa svansar, hvarutaf man ju kan draga den

slutsatsen, att svansens olika utveckling står i samband med

det olika lefnadssättet.

Liksom vi funnit, att hos många utdöda jätteödlor svansen

utgjorde ett stöd på samma gång som ett balansorgan hos så-

dana former, som rörde sig hufvudsakligen endast med bak-

benens tillhjälp eller som plägade resa sig på bakbenen, så hai

alldeles motsvarande förhållanden ägt rum med åtskilliga nu

utdöda, jättelika trögdjur, som fordom funnos, framförallt i Syd-

amerika, men därifrån äfven framträngde till Nordamerika.

Typiska exempel på dylika fornvärldsjättar, som i nutiden ha

sina närmsta släktingar bland det tropiska Amerikas sengån-

gare, hvilka senare dock äro ofantligt mycket mindre och lefva

ett helt annat lif, äro Megatherium, som i groflek skulle kunna

jämföras med en elefant, och Mylodon, som hade ungefär en

noshörnings dimensioner. Bland de nu lefvande däggdjuren är

känguruerna slående exempel på djur, som stödja sig på svan-

sen. De hvila ju som på en trefot på bakbenen och svansen,

när de sitta, och detsamma är fallet med alla de talrika ar-

terna till denna familj af olika storlek från jättekängurun (fig. 5),

australiernas »old man», som nästan når manshöjd, till de små

kängururåttorna. Jordsvinet (Orycteropus) i Afrika sitter på

liknande sätt på bakbenen stödd af den tjocka svansen, då det

med sina framfötters mäktiga gräfklor utgräfver termithögarne

för att åtkomma dessas invånare, som utgöra dess näring. Om
man betraktar råttor och en del andra gnagare, när de sitta

på bakbenen t. ex. för att äta, kan man finna, att äfven de

därvid ha nytta af svansen som stöd, om också ej i samma ut-

präglade grad som de förut anförda djuren.
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På ett synnerligen märkligt sätt använda de redan en gång

nämnda Anomalurus-arterna sin svans, förutom det bruk af

den som ofvan omtalats. De ha den nämligen till stöd vid

trädklättring. Detta kan ske därigenom, att den i öfrigt lång-

håriga, buskiga svansen på undersidan vid basen har ett par

rader stora fjäll med utstående hvassa spetsar, hvilka tjäna så-

som spärrhakar, då svansen tryckes mot trädstammen (se fig. 6).

Man skulle med anledning af denna egendomliga inrättning

kunna kalla dessa djur »fjällsvansekorrar». De i träd klätt-

rande myrkottarne (Manis) (fig. 7) äro långsvansade och för-

Fig. 5. Jättekänguru.

sedda med skarpa ofta trespetsade fjäll, hvilka kunna spärras

ut och göra god tjänst som stöd vid klättring. Svansfjällen

tränga in i hvarje ojämnhet på trädstammen och stödja djuret

så bra, att det kan släppa taget med framfötterna och böja

kroppen bakåt och svänga den hit och dit uppburen blott af

bakbenens grepp och svansens spärrfjäll.

Hos många olika däggdjur hörande till de mest skilda grup-

per har svansens spets utvecklats till ett griporgan, som är

ytterst värdefullt för djuret. Det är hufvudsakligen eller ute-

slutande klättrande djur, som blifvit begåfvade på ett dylikt

sätt. Hos trädklättrande pungdjur är gripsvans en vanlig före-
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teelse och man träffar den där i olika utvecklingsgrader. Pha-

/tf/zg-ér-arterna ( kuskus»), som äro utbredda från Australien till

Celebes och Timor, ha svansens yttre del naken och så be-

skaffad, att den kan vecklas om trädgrenar och dylikt. Detta

är dem naturligtvis till stor nytta, då de lefva i träd, af hvil-

kas frukter de lifnära sig. Den lilla honungsätande Tarsipes

i Australien har samma nytta af sin gripsvans, då han klänger

bland kvistarne för att nå fram till blommorna på deras spet-

sar. Den råttlika Dromicia har en liknande gripsvans. Åter

Fig. 6. Anomalurus.

andra australiska pungdjur, som höra till samma familj som de

nyssnämnda, ha dubbelt bruk af svansen. Den är nämligen

till större delen buskig som på en ekorre och fungerar då på

samma sätt som hos en dylik, då djuren hoppa, men tillika är

den i spetsen mer eller mindre naken och denna del utgör ett

griporgan. Hos Trichosurus, som utan skäl ofta kallas »pung-

räf », är svansspetsen naken, likaså hos den med fallskärm för-

sedda Petauroides. Hos det närstående släktet Pseadochirus,

som dock saknar flyghud, är spetsen af svansen korthårig och

blott naken på ett stycke af undersidan. Dessa äro alla huf-
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vudsakligen växtätare. Men det finnes äfven ett nära befryn-

dadt släkte, Dactylopsila, i norra Australien och på Nya Guinea,

som är insektätande och har fjärde fingern förlängd för att där-

med framkrafsa insekter och larver ur barkspringor och andra

gömställen. De hithörande arterna ha hela den långa svansen

buskig utom spetsens undersida, som är naken för att kunna

användas som griporgan. Här finnes sålunda inom samma fa-

milj en hel del olika utvecklingsgrader af enbart gripsvans och

Fig. 7. Myrkotte (Manis tricuspis).

enbart styrsvans för luftsprång (jfr ofvan Petauras, Distccchurus

och Acrobates) samt åtskilliga olika kombinationer af båda.

Huru de känguruartade djuren i regel använda sin svans har

redan omtalats, men det är skäl att i detta sammanhang på-

peka ett annat bruk, som vissa till denna familj hörande djur

göra af sin svans. Hos en del af de mindre arterna, som man

stundom kallar »känguru-råttor», är svansen ett griporgan (t. ex.

hos Bettongiä) och de använda den för att därmed bära bun-

tar af gräs, som de använda för bobyggande. Till och med
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under fångenskap behålla djuren denna vana. Hela känguru-

familjen anses på grund af vissa anatomiska karakterer här-

stamma från trädklättrande djur. Det var dessa trädklättrande

förfäder, som förvärfvade förmågan att använda svansen som

griporgan och sedan har denna egenskap bibehållits hos så-

dana känguruartade afkomlingar, som förstodo att göra sig nytta

häraf äfven sedan de blifvit på marken hoppande djur. Hos

dem, som ej fortsatte med dylik användning af svansen, har

den blifvit enbart stöd och balansorgan som hos de typiska

känguruerna.

De amerikanska pungdjuren (»pungråttorna») äro till ojäm-

förligt största antalet träddjur och ha i samband härmed en

utpräglad gripsvans, såsom t. ex. den allmänna nordamerikan-

ska opossum (Didelphys) och dess talrika central- och syd-

amerikanska släktingar. En del af dessa ha ej någon ordentlig

pung för att bära ungarna, utan sedan dessa släppt moderns

spenar klättra de upp på hennes rygg och veckla sina svansar

om hennes och rida på detta sätt tills de kunna reda sig själfva.

En del af dessa pungråttor, som bära ungarne på ryggen, äro

kända under namnet »aeneas-råttor» -- fastän yEneas ju bar

sin fader, Anchises, och liknelsen sålunda är något haltande.

Då det tropiska Amerika till stor del täckes af ofantliga

urskogar, är det själfklart, att en massa djur måst tillpassa sig

för de lifsvillkor urskogen bjuder och ha tvungits att blifva

klättrande för att kunna finna sin näring. Man skulle redan

på grund häraf kunna vänta att finna svansen ombildad till

griporgan hos en del djur i dessa tropiska urskogar. Det är

också fallet med åtskilliga representanter af vidt skilda dägg-

djursordningar oräknadt de redan nämnda pungråttorna. Där

lefver tamanduan, en fyrtåig myrslok, gulhvit med svarta kropps-

sidor, och en tvåtåig liten myrslok (Cycloturus), ej stort större

än en råtta och helgul till färgen. Båda dessa ha en utpräg-

lad gripsvans. I Syd- och Centralamerikas skogar nordväst

ända till Mexiko finnas äfven talrika arter af i träden lefvande

piggsvin af släktena Coendu och Synetheres. Dessa ha kortare

taggar än de vanliga piggsvinen och äro mindre, men ha en
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lång gripsvans. Dessa representera sålunda gnagarne. Men

det finnes också ett rofdjur med liknande utveckling af svan-

sen. Det är en representant af tvättbjörnarnes familj, därför

ofta kallad veckelbjörnen men på infödingsspråket »kinkaju»

(Cercoleptes). Den är stor som en katt med ljust gulbrun pels

och hemma i de varmaste delarne af nämnda skogar, hvarest

den lifnär sig af frukter, honung, ägg samt smärre fåglar och

däggdjur. Slutligen träffas ju bland de neotropiska aporna en

väldig mängd af gripsvansutrustade arter. Det behöfver blott

erinras om vrålaporna (Mycetes), ullaporna eller »barrigudos»

(Lagothrix) och kapusineraporna (Cebus) alla släkten med tal-

rika arter, samt framför allt de långärmade spindelaporna (Ate-

les), hos hvilka gripsvansen nått den högsta fulländning och

med verkligt skäl kan kallas »den femte handen». Spindel-

aporna kunna nämligen sträcka svansen efter ett föremål, fatta

det samt bringa det inom räckhåll för hand eller mun, sålunda

ej blott ha svansen till hjälp under klättringen och hänga på

den, som är dess vanliga användning hos öfriga former.

Egendomligt nog ha Afrikas urskogar ej uppammat någon

enda med gripsvans försedd däggdjursart och i Indien finnes

blott en enda. Denna enda är ett rofdjur, björnmården eller

binturong (Arctictis), som finnes utbredd från Nipal öfver bortre

Indiska halfön till Sumatra och Java. Den hör till viverrider-

nas familj, men afviker mycket från den vanliga typen. Bin-

turongen är helsvart, långraggig, försedd med örontofsar och

en lång svans, som kan vecklas om grenar och dylikt och

är i ständig användning på nämnda sätt, då djuret klätt-

rar omkring i träden, hvarest det hufvudsakligen tillbringar

sitt lif.

I Europa finnas ju inga urskogar och man kan därför ej

vänta att där träffa några gripsvansförsedda djur. Dock finnes

en liten varelse, dvärgmusen (Mus minutus), som tack vare sin

litenhet och sitt lefnadssätt bland säd och högt gräs, som för

den bildar en urskog, har utvecklat en fullständig gripsvans

och har stor nytta däraf. Med tillhjälp af den kan dvärgmusen

klättra uppför sädesstråna och mellan dem bygga sitt lilla klot-
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formiga näste af torra grässtrån. Den förekommer så långt

mot norr som i Danmark, men har ej träffats hos oss.

Men om det ej är så många däggdjursarter i Gamla värl-

den, som äga en fullt utvecklad gripsvans, så finnas dock en

del djurformer, hos hvilka man så att säga kan se en svag

början till en dylik. När en vanlig liten råtta klättrar utför

t. ex. en ståltrådsfällas gallerväggar ser man ofta, huru hon med

svansen liksom hakar om trådarne och söker hålla emot med

den. Den stora, hvita insektätaren Gymnura på Borneo, som

liknar en jättelik råtta med lång, rörlig nos, har en lång, fjällig

svans, hvars spets synes kunna hakformigt omböjas. Om saken

närmare studerades, skulle man nog finna flera liknande exem-

pel, som kunde ge en antydning om, huru en gripsvans uppstått.

Af mera passiv betydelse för rörelsen är svansen då den

blott fungerar såsom stöd för den fallskärm som finnes spänd

mellan bakbenen hos en del däggdjur, hvilka delvis ofvan redan

omnämnts i annat sammanhang. Såsom exempel kan anföras

de afrikanska taggsvansekorrarne (Anomalurus) samt vissa fly-

gande ekorrar. Hos dessa är det dock blott svansens basala

del, som tjänar det anförda syftet. Men hos den flygande makin

(Galeopterus eller Galeopethecus), som är hemma på Malacka,

Sundaöarna och Filippinerna, sträcker sig flyghuden längs kropps-

sidorna och mellan benen samt ända ut till spetsen af den gan-

ska långa svansen. Med detta förträffliga aeroplan kan den

flygande makin med lätthet göra mycket långa luftresor, ja, det

säges, att den kan glida fram ända till 65 m. utan att samti-

digt sänka sig mera än 4 Va m. På sätt och vis förmedlar den

flygande makin en öfvergång mellan insektätare och flädermöss

och hos en mängd af de sistnämnda fungerar svansen som

spännare och stöd för den bakre delen af flyghuden. 1

Hos många lägre ryggradsdjur utgör svansen såsom ofvan

framhållits ett vapen. Hos däggdjuren är detta ej så vanligt,

men exempel därpå finnas dock. Hvalarne äga ej något annat

1 Hos de fruktätande flädermössen är dock svansen obetydlig och ingår ej

i flyghuden, och äfven hos vissa familjer af insektätande flädermöss är svansen

reducerad eller mer eller mindre skild från flyghuden.
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försvarsmedel och de försöka ock att med slag af sin stjärtfena

afvärja de anfall, som göras mot dem, vare sig dessa komma

från fiender, som äro med dem besläktade såsom späckhuggare,

eller från hvalfångare, och mer än en hvalfångarebåt har krossats

i spillror af den sårade hvalfiskens väldiga slag med detta vapen.

Nyligen har en tysk officer i en jaktberättelse från

tyska Sydväst-Afrika berättat, att en hans hund, som angripit

ett, som man tycker, försvarslöst jordsvin {Orycteropus) blifvit

skymfligen slagen på flykten genom slag af dettas muskulösa

svans. I dessa båda fall är det blott muskelkraften utan någon

speciell beväpning, som spelat en roll vid svansens användning

Fig. 8. Urson.

såsom vapen, men det finnes äfven däggdjur, hos hvilka en

sådan extra utrustning finnes. Ursonen (fig. 8) eller det nord-

amerikanska trädpiggsvinet säges, om det anfalles t. ex. af något

rofdjur, med stor fördel utdela slag med sin tämligen korta

men breda och kraftiga samt med hvassa taggar besatta svans.

Sådana slag bli desto obehagligare för angriparen, emedan tag-

garne lätt lossna från ursonens svans och fastna i hullet på

den förre.

I Sydamerika fanns under pleistocentiden en slags egen-

domliga nu alldeles utdöda med bältorna besläktade djur, Glyp-

todontidce. Dessa hade dock i olikhet mot nutidens bältdjur

ett öfver hela ryggen och sidorna sammanhängande pansar af

Fauna och Flora 1910. Haft. 2.
5
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sammanfogade små bensköldar. Äfven svansen var bepansrad

men tillika var den hos en del hithörande former så utrustad,

att den måste ha fungerat såsom vapen. Hos Dcedicurus, som

synes kunna ha uppnått en längd af 12, fot var svansen i spet-

sen utvidgad till en plattad klubba beklädd med knölar och ett

mindre antal stora stråliga benskifvor, hvilka man antager hos

detta släkte liksom hos ett annat Panochthus ha burit hornar-

tade tornar.

Ett slags skyddsvapen är den buskiga svansen hos stink-

djuren, då den hjälper till att sprida den outhärdliga stinkvät-

skan, som genom sammandragning af en kraftig muskel ut-

sprutas ur de vid anus belägna körtlarne genom tvenne papill-

formigt framskjutande öppningar.

Äfven i de otaliga fall, då svansen tjänstgör såsom flugvifta,

är den ju ett skyddsvapen för att förjaga visserligen små, men

icke dess förty mycket besvärliga och understundom till och

med farliga fiender. Det är egentligen hos en del af de stora

med hofvar eller klöfvar försedda däggdjuren af olika ordningar,

som svansen tjänar detta syfte. I regel har den för detta än-

damål vunnit en speciell utbildning. Ofta är svansen i ändan

hoptryckt, så att själfva spetsen är liksom plattad till en liten

skifva, som längs kanten är tvåsidigt besatt med styfva borst.

En dylik veritabel flugsmälla bär elefanten, en del noshörningar,

vårtsvin och penselörade svin i Afrika o. s. v. Sålunda åter-

finnes hos tre vidt skilda grupper af klöfbärande djur samma

slags svansutbildning. En annan mycket vanlig form på den

som flugvifta använda svansen är den, som vi så väl känna

till från våra boskapsdjur, d. v. s. med en tofs eller kvast af

förlängda hår i svansspetsen. Samma typ återfinnes äfven hos

gaur, gayal, bufflar och andra närsläktade vilda boskapsdjur

samt hos en del stora antiloper, såsom oryxantiloper, sabel-

antiloper {Hippotragus), elandantiloper (Tanrotragus) m. fl. hos

giraffer och okapi etc, men äfven hos enhofvade såsom åsnor

och zebror. Ibland är svanstofsen ej så skarpt afsatt utan för-

längda hår växa äfven högre upp på svansens baksida såsom

hos koantiloperna eller hartebeestformerna (Bubalis). Från
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denna typ är blott ett steg till den mera fullständigt långhåriga

svansen hos gnun, jakoxen och hästarne. Häri se vi alltså

återigen en parallellutbildning hos vidt skilda former, som ej

ha någon släktskap sinsemellan. Hos många idislare är svan-

sen dock endast medellång och i vissa fall helt kort. I först-

nämnda fall kan den fortfarande spela en viss roll, som flug-

vifta för att jaga bort insekterna från de ofta nakna och därför

ömtåliga partierna vid analöppningen och i dess närhet. Om
man t. ex. betraktar en liten tofsantilop får man se huru svan-

sen är så godt som i ständig (nästan nervös) viftande rörelse.

Men äfven i de fall, då svansen är ganska kort, kan den i regel

ändock tjäna såsom skyddsorgan för de nämnda partierna, i det

den bildar liksom ett lock öfver dem. Detta lock skyddar så-

väl mot köld i länder med strängt klimat som mot insekters

angrepp. Svansens basala del, då den är lång, har samma

funktion. Man behöfver blott se, huru väl hos nötboskapen

svansens bas passar in, man skulle kunna säga är infälld mel-

lan bäckenets bakersta utskjutande partier, {tubera ischii). Prof.

Ewart har påpekat att Shetlandsponies äro försedda med yf-

viga hårpartier vid basen af svansen, hvilka ej ingå i svansens

öfriga hängande tagelpartier, utan äro mera burriga. Han har

också funnit ut betydelsen af dessa »svanslockar», som han

kallar dem. När en dylik pony öfverraskas af en snöstorm

vänder den bakdelen mot vinden. Yrsnön lägger sig då emot

dessa hår och inom kort har ponyn en snökaka såsom ett täcke

öfver hela bakdelen, hvars örntåliga delar därigenom skyddas

mot såväl storm som köld. Hos myskoxen är den korta svan-

sen med dess hår ett typiskt mot köld skyddande lock. Hos

många djur med lång och yfvig svans är denna ett värmande

skydd ej blott för analtrakten utan ett täcke för större eller

mindre delar af hela djuret. En ringlagd räf t. ex. har svansen

till täcke både för fötterna och nosen. När frysande apor klunga

sig samman för att värma hvarandra slå de svansarne om hvar-

andra. Det allra bästa täcket i form af svans har dock den

stora sydamerikanska myrsloken, som därmed kan täcka hela

sin kropp.
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Men svansen kan också vara ett passivt värn mot fienders

angrepp. När en myrkotte råkar i fara rullar den ihop sig.

Den långa fjällpansrade svansen täcker då djurets oskyddade

undersida och när dessutom de skarpspetsade fjällen spärras

ut blir myrkotten härigenom ganska oangriplig. Hos en del

bältdjur t. ex. den trebandade {Tolypeutes) passar svansen just

in öppningar i pansaret, när djuren rulla ihop sig till försvar,

och den bildar sålunda en afslutning af skyddsbeväpningen.

Såsom känselorgan tjänstgör svansen säkerligen i mer eller

mindre utpräglad grad hos de däggdjur, som använda den så-

som griporgan och som ha den härvid fungerade delen täckt

af naken hud. Högst står i detta fallet spindelaporna (Ateles),

hos hvilka ju, som redan sagts, svansen är så godt som en

femte hand. Men äfven hos vissa andra däggdjur, hos hvilka

svansen ej är griporgan, kan den vara känselorgan. Hos de

trädklättrande myrkottarne såväl i Asien som i Afrika finnes

en naken fläck, en öppning i fjällpansaret på undersidan af

svansspetsen. De ej klättrande arterna sakna denna fläck. Den

kan sålunda ställas i samband med klättringsförmågan och tjä-

nar otvifvelaktigt såsom känselorgan.

En egendomlig funktion har svansen hos vissa däggdjur,

nämligen att vara upplagringsplats för fett. Att fettaflagring

äger rum i svansens omgifning är en rätt vanlig sak. Ibland

sker detta ofvanför svansen, såsom t. ex. hos renarne, där ett

tjockt talglager täcker »ryggslutet», ibland på sidorna om svan-

sen såsom hos vissa fårraser. Men understundom är det svansen

själf, som blir bärare af fettmassan, såsom t. ex. hos fettsvans-

fåren. På Madagaskar finnes ej mindre än tre olika släkten af

halfapor, om hvilka detsamma gäller. Hos ett af dessa Chiro-

gale, »råttlemuren», som är ungefär af ett marsvins storlek, är

svansen vid basen »enormt uppsvälld», säger en engelsk förfat-

tare, och på det där lagrade fettet lefver djuret under torrtiden,

då det ligger i ett slags dvala. Samma sak ungefär gäller om

Microcebus, dvärglemurerna, (en del ej mer än 13 — 14 cm. långa),

och Opolemur, fettsvanslemurerna. De lefva af frukt och in-

sekter, som det är ondt om under torrtiden, och därför ha de
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förvärfvat denna vana att äta sig feta under den goda tiden

och sofva öfver den onda — en egenskap, som nog mången

människa torde afundas dem.

Såsom ett medel att skrämma fienden användes svansen

af piggsvinen, som högljudt rassla med svansens taggar, af

hvilka en del tydligen äro omformade för detta ändamål. De

äro nämligen ganska vida, nästan liksom uppblåsta och öppna

i ändan, så att de se ut som långa cylindriska klockor på smala

tunna skaft. Kvastpiggsvinen {Atherura) i Afrika och Indien

ha i spetsen af svansen ett knippe omdanade platta taggar, som

användas på samma sätt, ehuru de ej kunna åstadkomma så

mycket buller.

En långhårig yfvig svans kan möjligen understundom vara

till någon nytta för ägaren såsom försvarsorgan, i det att en

förföljare förgäfves hugger i den utan att få tag. En framstå-

ende jägare har berättat, att han en gång såg en räf förföljas

af en kungsörn. När örnen närmade sig för att slå till räfven,

sökte denne alltjämt att vända svansen mellan sig och an-

griparen.

Någon själfstympning (autotomi) af däggdjurens svans kan

ej ifrågakomma, alldenstund dessa djur ej äga förmågan att ny-

bilda (regenera) organ såsom kräldjuren. Det är dock värdt

att aktgifva på det faktum, att en del gnagares svansskinn lätt

lossnar och går af, om man griper djuret häftigt i svansen.

Den framstående engelske zoologen Poulton talar på ett ställe

om »sjusofvarens 1 [Eliomys quercinus] svans, som lätt går af».

Huru härmed förhåller sig är ej närmare kändt.

Otvifvelaktigt är svansen hos en del däggdjur ett prydnads-

organ, äfven om den tillika kan ha andra funktioner. Isynner-

het är detta fallet med åtskilliga apor i gamla världen. Många

afrikanska markattor ha hela svansen eller en del däraf på ett

i ögonen fallande sätt färgad och olika mot kroppsfärgen i öf-

rigt. Hos en del dylika markattor är svansen t. ex. bjärt brand-

röd, såsom hos den västafrikanska Cercopithecus erythrotis,

C. ascanias m. fl. Hos andra är återigen svansen helt eller

1 »The tail of the dormouse, which easily cornes off — — — .»
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delvis svart, hvilket också är prydnadsfärg. Hos guerezaaporna

(Colobus) är svansen ofta helt eller delvis hvit och dessutom

ofta långhårig. Då det talas om svansens betydelse som pryd-

nadsorgan hos aporna, bör det ihågkommas att inom denna

djurordning prydnadsfärger företrädesvis träffas anbragta dels

i ansiktet och dels vid den motsatta kroppsändan. Slående

exempel härpå lämna ju drill och mandrill med sina bjärta fär-

ger i violett, blått och rödt å nämnda främre såväl som bakre

kroppsdelar. Men äfven hos markattorna med prydnadsfärger

på svansen finner man i ögonen fallande ansiktsprydnader i form

af bjärta nosfläckar i hvitt, rödt o. s. v., hvita eller annorledes

färgade skäggprydnader i olika anordning, ibland polissonger,

ibland hakskägg o. s. v.

Hos många däggdjur användes svansen för att uttrycka en

känslostämning. Vi veta ju alla, huru en hund visar sin till-

fredsställelse eller glädje genom att vifta med svansen, men

sticker den mellan benen, då han är rädd. När svansspetsen

hos en katt börjar nervöst att kröka sig än hit än dit, då dröjer

det däremot ej länge, innan dess ägare tar till klorna. Detta

gäller såväl om huskatten som om tigrar och leoparder i tro-

pikernas snår. Det retade lejonet säges ju »piska sidorna med

svansen». De flesta ha väl också bevittnat huru en »upprörd»

ekorre viftar med plymen hit och dit och samtidigt smackar,

vare sig nu de frambragta ljuden skola innebära smädelser

mot den som stört honom eller ej. De diande lammen vifta

ifrigt med svansen och ådagalägga därmed sin förnöjelse.

Djur, som skrämmas, utföra ofta rörelser med svansen in-

nan eller just som de fly. Renar och många andra hjortar resa

svansen i vädret, när de springa, och dess hvita undersida till-

lika med den hvita eller åtminstone ljusa färgen på lårens bak-

sida, den s. k. »spegeln», blir då mycket starkt synlig. Detta

har tolkats såsom en signal afsedd att underrätta andra djur

af samma art om, att fara är på färde. Svansen skulle alltså

i dessa fall vara ett signalorgan. När harar och kaniner fly,

hålles svansen så, att den hvita undersidan skarpt framträder.

Hvar och en som någonsin skrämt upp en hare har nog iakt-
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tagit hur dess hvita svans »lyst som en stjärna» mellan bus-

karne. Detta skulle också vara ett typiskt exempel på svansen

såsom »signalorgan». Wallace har just kallat den hvita upp-

åtböjda undersidan af kaninsvansen för en »signalflagga om fara»,
1

hvilken råder andra kaniner att sätta sig i säkerhet. Huru här-

med kan förhålla sig må lämnas oafgjordt, faktiskt är, att många

djur, då de sätta sig i rörelse förete vissa färgtecken," som äro

lätta att se och att svansen ofta är bärare af dessa signaler.

1 Det bör dock framhållas, att från annat hall invändningar gjorts mot denna

tydning. Det har t. ex. sagts, att, om en fiende smyger sig på en flock djur, så

är det antagligen den närmaste individen, som först varsnar honom, och denne

har då minst tillfälle att visa svansen för kamraterna, som ju äro framför ho-

nom i förhållande till den hotande faran.

3
I vissa fall är detta alldeles tydligt, att dessa afsiktligt och genom mus-

kelrörelser göras bättre framträdande vid flykt, såsom då den sydafrikanska spring-

bocken breder ut sitt hvita ryggveck eller, när hjortdjur vidga ut den hvita spe-

geln o. s. v.

(Forts.)



Små bidrag till kännedomen om
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Af

Roland Nicolin.

'^""l nder våren 1907 från 18 maj— 12 juni hade

j^åjj^u^^å jag glädjen få genomströfva skilda trakter af

CjlflgsJSSi: Gotland under faunistiska och zoologiska stu-

SnftSmB a ''"''" hufvudsakligast al sjöfåglar och vadare.

^ramlfiSB IHHW Möjligen skulle en del småplock ur anteck-

vsKrntr^^-^^f!. ningsboken kunna vara af intresse för tid-

skriftens läsare.

Luscinia luscinia förekom egentligen i trakten af Burgsvik,

där tre hanar kunde höras samtidigt. Likaledes uppehöll sig

en hane i en liten björkdunge vid Fide. I trakten af Hafdhem

hade föregående år uppehållit sig en hane, men skjutits af en

bonde, som tyckte, att förtjusta åhörare af sången alltför ogene-

rad! promenerade i hans ängar. Äfven uppgafs att enstaka

par förekommo på en del andra orter, men detta var jag ej i

tillfälle att kontrollera. I hvarje fall synes dess utbredning

begränsas af tvenne i öster—väster gående linjer, den ena

genom Hafdhem, den andra genom Hamra.

Sylvia nisoria synes vara ganska sällsynt men förekommer

dock häckande t. ex. strax norr om Visby, där ett näste med

fem friska ägg blef funnet den 12
/6.

Ficedula hippolais saknas knappast någonstädes, där lämpliga

lokaler erbjudas. Dock icke särskildt allmän.

Lanius collurio häckade här och hvar å lämpliga lokaler.

Muscicapa albicollis, synes vara talrikast på södra hälften

af ön, där han t. ex. längs vägen Hafdhem—Grötlingbro— Fide

måste anses allmän. Näste med ägg dock äfven funnet d.
12

/e
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norr om Visby. Emellertid såg jag blott få exemplar på norra

Gotland.

Motacilla flava allmän, särskildt vid de stora myrarna, t. ex

vid Roma.

Corvus corax häcka årligen på St. Karlsö, där jag vid mitt

besök såg en gammal fågel.

Falco merillus iakttogs den 6 juni flygande öfver Roma myr.

Årstiden synes tyda på, att han möjligen häckade i trakten.

F. peregrinus häckade i Hoburgen, där båda de gamla så-

gos Ve.

Vanellus cristatus allmän.

ÅLgialitis hiaticula tämligen allmän längs i synnerhet syd-

västra kusten.

Såsom en egendomlighet må nämnas, att den 26U iakttogs

vid Gandnarfve strax norr om Fröjel (Klintehamn) ett bo med

fem ägg, alla af samma typ och otvifvelaktigt värpta af samma

hona, ty i de två andra boen på platsen hade äggen afvikande

såväl form som färg. Vid det ena af dessa andra bon lågo 3

af de fyra äggen spridda på sanden utanför boet, men alla hela.

Strepsilas interpres, förekom på de flesta holmar längs

kusten, talrikast på Laus holmar utanför Ljugarn. På Helig-

holmen vid sydöstra kusten fann jag ett bo, som var synner-

ligen egendomligt placeradt. Boet låg i en horisontal springa

i berget ungefär 30 cm. in, beläget alldeles som ett stenskvättbo

och grund af sitt läge helt naturligt ganska omsorgsfullt byggdt

af torra grässtrån.

Hcematopus ostrilegus allmän.

Gallinago gallinago allmän.

Trlnga alpina, synes mig i strid med en del uppgifter inga-

lunda vara allmän på Gotland, åtminstone icke år 1907. Den

enda som iakttogs var en hona vid boet å Laus holmar den
21

/s. Äggen höllo redan på att kläckas.

Totanus calidris mycket allmän såväl vid de större myrarne

som framförallt på holmarne utanför kusten.

T. glareola tämligen allmän på vissa håll, t. ex. i Roma

myr, där bo med 1 ägg iakttogs den 2
Vs.
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T. glottis iakttagen vid Roma myr ännu den 24
/s.

Pavoncella pugnax tämligen allmän såväl å Laus holmar

som framförallt, i Roma myr, där ända till 15 hanar iakttogos

samtidigt på stridsplatsen. Å Laus holmar iakttogs en hane

med grå, tvärstrimmig krage, hvilken varietet verkade ganska

enkel bland alla blå, rödbruna, gulbruna o. hvita kragar, som

eljest lifvade tornerspelen.

Niimenias arqiiatas allmän i trakten af Nora på sydväst-

ligaste Gotland.

Grus grus. Tre fåglar iakttogos den 23 maj vid Muske

myr, där de tydligen voro på tillfälligt besök.

Rallus aquaticus synes vara mycket allmän i de större

myrarne. Sålunda fann jag på några timmar icke mindre än

4 bon i Roma myr. Äfven såg jag hans bo i Muske myr.

Ett par gånger tog jag den i gräset tryckande fågeln med han-

den och då jag sedan släppte honom flög han blott några meter,

hvarpå han åter tog till benen.

Gallinula porsana torde nog förekomma här och livar men

svår att iakttaga. Ett bo med 13 ägg, alla olika hårdt rufvade,

anträffades i Roma myr den 29
/s.

Anser cinereus. En flock på 17 å 20 stycken uppehöll sig på

Laus holmar den 20 maj, men de synas icke häcka därstädes.

Branta bernicla. En ensam fågel iakttogs
2
/e vid stranden

strax norr om stadsmuren. Låg inom stenkast från land och

ville ej flyga undan trots okynnigt folks stenkastning.

Tadorna tadorna tämligen allmän. Det största antalet

iakttogs vid Laus holmar.

Anas clypeata synes vara ganska allmän numera åtmin-

stone å vissa platser, som t. ex. Roma myr, där jag såg flera

bon med ägg.

Anas acuta iakttogs å Laus holmar, hvarjämte hennes bo

med ägg anträffades i Mangelmyr vid Nora den 10
/o.

Anas crecca häckade talrikt i Roma myr.

Fuligula marila iakttogs vid Laus holmar den 19
/b (ett par).

Oedemia fusca häckande såvål å Laus holmar, som å Helig-

holmen, Skenholmen m. fl. utanför kusten belägna holmar.
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Somateria mollissima syntes, med undantag för Karlsöarne,

vara tämligen sparsamt förekommande, beroende helt säkert

på den hejdlösa äggplundringen på alla holmar, något hvartill

jag senare återkommer. På St. Karlsö ensamt beräknades

häcka omkring 500 å 600 par, en siffra som nog är tämligen

exakt, då de flesta bon utmärkes med numrerade stickor af

bevakaren. Detta emedan boen efter kläckningen skattas på

dunet. Omvårdnaden af ejdern har här gått så långt, att ingen

får ens skrämma upp en ejder från boet, enär ådan då tros

öfverge äggen, något som ju naturligtvis icke håller streck.

Karlsö-ejdrarne äro visserligen mindre tillitsfulla än Sandhamns-

släktingarne, men så värst rädda voro de icke och återvända

i regeln efter en liten stund till redet.

Mergus merganser allmännast å Lilla Karlsö, där jag såg

en del bon, däraf ett med 17 ägg. Af tre bon funna den 27
/s

innehöll ett färska ägg, ett halfrufvade och ett under kläckning

varande.

Mergus serrcitor ej sällsynt. Häckade äfven vid Muske myr,

där jag såg bon med svagt rufvade ägg den "'U.

Plialacrocorax carbo iakttogs den 27
/s å Lilla Karlsö, i

hvars östra sluttning 6 eller 7 af dessa stora fåglar uppe-

höllo sig.

Lams ridibundus ytterst allmän. Ä Laus holmar häckade

säkert några hundra par och Muske myr hvimlar af dem.

L. canus allmän, dock knappast så som skrattmåsen.

L. argentatus förekom här och hvar på holmarne samt i en

mindre koloni å St. Karlsö.

L. marinus häckar enstaka här och hvar på holmarne.

L. fuscus allmän. Som en egendomlighet må framhållas

att några par L. fuscus häckade på den sterila med enbuskar

bevuxna terrängen öster om Muske myr, där jag fann en del

bon i enbuskarne 1 fot från marken.

I fråga om måsarne gjorde jag under Gotlandsvistelsen

den iakttagelsen, att under första tiden af äggläggningen fann

jag aldrig ett enda blått ägg, ehuru jag såg hundratals bon,

men i den mån befolkningen röfvat från dem både första och
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framförallt andra kullen började de blå äggen förekomma gan-

ska allmänt, ett till två per kull med öfriga normala, men med

svag teckning. På Skenholmen såg jag en ovanligt vacker kult

med 3 ägg, nästan helblå med några få stora svartbruna fläc-

kar kring storändan. Dessa tillvaratogos men förolyckades

tyvärr vid ett fall med cykeln. Det skulle vara af större in-

tresse om samma iakttagelse skulle kunna göras på flera håll.

Min åsikt är, att vid upprepad äggläggning färgpigmenten tryta

och äggen bli mer och mer färglösa.

Sternci caspia uppgafs årligen häcka vid Marpis å Fårön

(ett par) men fanns där icke 1907. Däremot häckade två par

utanför Slite, hvarjämte en ensam tärna uppehöll sig vid en

liten sjö, sydv. Bergsvik, dock utan att häcka. Den synes i

hvarje fall vara mycket sällsynt.

St. paradisea allmän såväl vid kusten som å holmarne.

St. hirundo tämligen allmän längs kusten.

St. minuta häckar i några små glesa kolonier eller par-

vis vid kusten här o. hvar, t. ex. vid Gandnarfve, där jag såg

6 eller 7 bon med ägg den 26
/h.

St. nigra torde numera vara så godt som försvunnen från

Gotland eller åtminstone ganska sällsynt. Jag lyckades under

hela min vistelse å ön aldrig få se någon.

Podiceps auritus förekommer i Muske myr och Mangelmyr

men långt ifrån talrikt; i den förra iakttogos 6 par och i den

senare 3 eller 4 par.

Uria troile var naturligtvis en alldeles särskild lockelse

att få studera. Sedan jag genom disponent Facht på Fröjel

lyckats utverka Karlsöklubbens tillstånd att få besöka St.

Karlsö afseglade expeditionen bestående af disponent Facht,

konservator Ekeroth och undertecknad jämte roddare den 26

maj på e. m. Vid affärden var det nästan lugnt, men innan

vi nådde ens L. Karlsö blåste det, så att nästippen på somliga

började hvitna (orsaken må vara den resandes ensak). Redan

på ett afstånd af några 100 meter från L. Karlsö, som nu en-

dast passerades, möttes vi af de första tordmularne, som sin

vana trogna kretsade rundt om oss nyfiket beskådande fram-
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Jingarne. Det var med glädje jag återsåg dessa lustiga fåglar,

som jag främst lärt känna på Gnäggen i Hernösands skärgård,

där en liten koloni på ett trettiotal par häckar. Jag kan ej

underlåta att i detta samband framhålla önskvärdheten af, att

såväl kolonien å Gnäggen som å Mellkobbarna i Sandhamns

skärgård åt Möja-hållet fullständigt fridlystes. Den sista kolo-

nien omfattar endast omkring 15 par och löper stor fara att

utrotas, då de intressanta fåglarne äro rent rörande dumdristiga

och ej af den mest lifliga skottväxling låta afhålla sig från att

surra rundt om besökaren och sålunda äro ett tämligen lätt-

fånget byte för okynnesskyttar. Dessa båda kolonier jämte

den å Högbonden utanför Umeå äro såvidt jag vet de enda

på vår östra kust.
1 Ju mer vi närmade oss St. Karlsö ju tal-

rikare blefvo fåglarne. Utom tordmular tillkommo så småningom

ejdrar, svärtor, skrakar, trutar och måsar men inga större ska-

ror. Efter landningen och installeringen i den trefliga jakt-

paviljongen gjorde vi en liten vandring längs stranden under

tordmuleholmarna vid fyrtornet och här först började jag få

en liten aning om, hvad ett fågelberg kan vara i miniatyr. Att

något så när exakt bedöma antalet häckande törd är ju mycket

svårt, men nog tänker jag att minst 1,500 å 2,000 par häcka

på St. Karlsö. Sillgrisslorna fick jag se först följande morgon,

då jag vid det s. k. Tjufhålet lät hissa ned mig i den koloni

på några hundra par, som här behärska branten. Efter några

meters firning kröp jag in i en liten grotta omkring 2 m. djup

och 1 m. bred, härunder kringsurrad af en hel del »spetsnäbbar».

På grottans botten låg ganska tätt med ägg på ett afstånd

af endast ett par de. från hvarandra. Längst inne i grottan

sutto 9 eller 10 grisslor hopkrupna, tillkännagifvande sitt miss-

nöje med ett lågt knarrande läte. Rätt som jag låg där och

tittade på dem, klef en af dem gravitetiskt fram och satte sig

öfver ett af äggen och där förblef hon. Med någon möda lyc-

kades jag plocka till mig 6 st. ägg af skiftande färg jämte ett

ägg, som såvidt jag kan finna, tillhör Alca torda och med denna

skatt blef jag så småningom åter hissad upp på fast mark.

1 Dess bättre finnas åtskilliga andra tordmulekolonier vid vår östkust. Red.
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Uria grylle fann jag häckande utom på Karlsöarna äfven

på Heligholmen, men så särdeles allmän var hon icke, åtmin-

stone icke jämfört med t. ex. i Hernösands skärgård.

Alca torda allmän enligt ofvan på Karlsöarne.

Ofvanstående anteckningar kanske synas föga planmässiga

då jag ej upptagit samtliga iakttagna fåglar t. ex. sädesärlor,

gråsparfvar, gulsparfvar, göken m. fl. men som jag ej sysslade

med dessa denna gång, har jag inskränkt mig till mina person-

liga iakttagelser.

Medan Gotland nu är på tal vill jag påpeka ett sorgligt

förhållande. Samtliga holmar utanför Gotlands kuster äfven de,

som hetas vara skyddade, äro utsatta för den mest hejdlösa

äggplockning af befolkningen, en plundring som, om den in-

skränktes till måsarternas ägg kanske vore mindre att fästa

sig vid, men som i regel går ut öfver alla fåglar från strand-

skatans upp till hafstrutens. Ejdern, svärtan, änderna, skrak-

arne, alla få utan åtskillnad bidraga till hushållen. Det är

oftast ett undantag att finna ett oplundradt bo. Hvad en och

annan äggsamlare »räddar» spelar icke stor roll på holmarne,

men kanske så mycket mera på själfva Gotland. Jag vill sär-

skildt framhålla några erfarenheter från Roma myr. Jag fann

där en hel del bon af A. clypeata och crecca, G. gallinago, T.

calidris, M. pugnax m. fl. Af dessa förstördes några få af

rofdjur, t. ex. 10 kläckfärdiga ägg af A crecca och torde i dessa

fall den på Gotland otroligt talrika igelkotten, att döma af ska-

lens utseende, hafva varit gärningsmanen, men återstoden af

boen voro efter en vecka, då jag ånyo besökte platsen, antingen

plundrade eller söndertrampade af människor, troligtvis ägg-

samlande skolpojkar.

Slutligen en liten parentes. Utöfver den kritik, som i

Fauna och Flora rättvist drabbat utgifvaren af »Gotlands fåglar»

Bat. veterinär H. Hasselgren, är ju ej mycket att tillägga, men

min personliga bekantskap med författaren gör att jag med en

hel del bevis, tagna ur »Gotlands fåglar», skulle kunna styrka, att

endast en ringa del af författarens där sammanförda iakttagel-
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ser äro hans egna, något som ock framgår af det sätt, hvarpå

iakttagelser och fabler äro blandade om hvarandra. Några

exempel.

Murkryparen till en början tror jag, att författaren gjort

klokt i att utesluta.

Hvar på Gotland är spillkråkan allmän?

Har författaren någonsin sett en morkulla lyfta med sin

unge i klorna? Själf har jag aldrig sett annat än, att honan

bär ungarne mellan de nedåtsträckta benen.

Kärrsnäppan påstår författaren vara tämligen allmän och

som stöd härför eller kanske bara för häckningen anför han

det enda fynd af denna fågel, som jag gjorde 1907.

Författaren påstår, att bland andra tämligen eller rätt

allmänna fåglar är äfven P. auritus. Såvidt jag kunnat finna

häckar han endast i Muske och Mangelmyr sammanlagdt högst

10 par. Kan detta berättiga förf. att påstå honom vara rätt

allmän? Likaledes torde vara väl djärft att påstå, att St. minuta

är allmän, då man faktiskt får söka rätt betydliga sträckor för

att få ihop 20 par.

Eftersom författaren skrifver om Gotlands fåglar borde

han väl tala om, huru Sillgrisslan häckar på Karlsöarne. Om
författaren där låter hissa ned sig skall han finna, att griss-

lorna icke här häcka längre ned i bergen utan på en höjd

af 20—30 m., där bergets hela höjd icke når 40 m. När har

författaren på Karlsöarna träffat ägg af sillgrissla i april? För-

fattaren påstår, att tör.dens ägg äro ovala, ja sådana finnas,

men det är icke regeln. Ehuru mindre skarpt päronformiga

än sillgrisslans hafva de dock en tydlig päronform. Vidare sä-

ger författaren om törden: »Till boet flyger han högt, eljest

efter vattenytan.» Ja, stackare, han skulle nog ha svårt att

komma upp till sitt ägg i den 40 m. höga branten, om han ej

höjde sig från vattenytan.

Broder Hasselgren, lyd mitt råd, gif icke ut några fler

zoologiska arbeten!

Östersund den 2 februari 1910.



Faunistiska anteckningar från de jämt-
ländska fjällen kring Enafors-Storlien

1908.

Af

Roland Nicolin.

|ommaren 1908 tillbragte min fru och jag tiden

16 juni— 15 juli i en liten jaktstuga på Blåham-

marfjällets sluttningar, från hvilken utgångs-

punkt vi sedan företogo en mängd smärre ex-

peditioner. Då en del iakttagelser från denna

period möjligen skulle kunna hafva äfven ett

vetenskapligt intresse har jag velat göra ett utdrag för Fauna

och Flora.

Acanthis (linaria) flammea var detta år mycket sällsynt.

Endast 2 gånger hade jag tillfälle att iakttaga densamma, båda

gångerna parvis, första gången vid Enaälfvens öfre lopp på

Blåhammarens nedre sluttning den 21 juni, andra gången vid

Storliens järnvägsstation den 25
/e.

Tringoides {Actitis) hypoleucus var ytterst vanlig. Endast

inom en areal af omkring 1 tunnland, kring jakthyddan fann

jag utan att söka 4 bon med ägg, men alla dessa bon tömdes

på något oförklarligt sätt på sitt innehåll, möjligen af en fjäll-

racka, som jag en natt öfverraskade utanför dörren.

Eremophila (Alauda) alpestris. Under en vandring i snö-

storm kring Skurdalssjön den 26 juni hörde jag lappsparfvar,

hvarför jag följande dag återvände för att studera dem. Då

jag härvid passerade Skurdalshöjden, hörde jag ett ovanligt läte,

som jag dock visste mig hafva hört, men det var först sedan
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1

jag upptäckt hanen af sandlärkan, som jag kunde identifiera

lätet, jag hade då ej hört det sedan 1894 på Snerak-höjden vid

Kvikkjock. Efter ett par timmars noggrant iakttagande af fåg-

larna hade jag ock nöjet finna boet med dess svagt rufvade

fyra ägg. Boet låg vid kanten af en c:a 10 cm. hög jordkant

hälft under densamma. Jordkanten och hela marken omkring

voro öfvervaxta med renlaf och kort gräs. Boet är tämligen

platt. Underredet bestående af sträft gräs, Carex och balen af

ett ganska tjockt lager af de fjäderliknande delarne af Salix

lapponicas? fröhängen. Såvidt jag vet är sandlärkan endast

en gång förut funnen häckande i Jämtland (af Kolthoff, Oviks-

fjällen 1887).

Anas (boschas) platyrhyncha förekom mycket glest längs

Enaälfven.

Anas acuta förekom mycket glest längs Enaälfven.

Anas crecca förekom mycket glest längs Enaälfven, bo

med ägg
21

/<; och 24
/V

Anser (segetum) fabalis. Sex fåglar uppehöllo sig intill

den 21
/o vid öfre Enaälfven och sedan funno vi den 26

/ 6 en

flock på 8 eller 9 vid Skurdalssjön. Vid sistnämnda sjö häc-

kade de förut ända till på sista åren, men järnvägsfolkets i

Storlien hejdlösa förföljelse medan ungarne voro små och

hanarne i ruggning har nu kommit gässen att för sin häckning

uppsöka mera fredade trakter.

Enligt hvad jag inhämtat af äldre jägare och naturvänner,

synas gässen ännu för 15 å 20 år sedan hafva häckat litet hvar-

städes på lämpliga lokaler, men numera äro de inskränkta till

några få mycket otillgängliga sjöar.

Anthus (arboreus) trivialis förekom här och hvar i björk-

regionen. Ett bo med 5 starkt rufvade ägg iakttogs den % på

Rundvalen.

Anthus pratensis var öfverallt ytterst allmän.

Archibuteo lagopus häckar årligen i Snasahögarnes norra

sluttning. Ett par iakttogs äfven i Blåhammaren, men tycks

ej hafva häckat där.

Astur (palumbarius) gentilis häckade helt säkert i gran-

Fauna och Flora 1910. Haft. 2. 6
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skogen mellan Rundhagen och Stuvallen, ehuru jag ej lyckades

finna boet.

Charadrius apricarius häckade litet här och hvar särskildt

på Blåhammarens västra sluttning och på Rundvalen, men

äfven på Skurdalshöjden.

Charadrius morinellus häckade troligen på Blåhammaren

men med säkerhet på Skurdalshöjden, där jag iakttog flera par

och fann bo med 3 ägg den 27
/e.

Cinclus (aquaticus) cinclus uppehöll sig såväl vid öfre Ena-

älfven som vid en af småbäckarna från Blåhammaren.

Colymbus (septentrionalis) stellatus ett par, häckade på

maden mellan Enaälfven och Rikån där hans bo med 2 ägg

anträffades d.
29

/g.

Corvus corax har jag icke sommartiden iakttagit, men där-

emot på hösten under ripjakten.

Corvus cornix häckade i björkregionen här och hvar. På en

sträcka af 4 km. längs Enaälfven funnos ungefär ett par per km.

Cuculus canorus tämligen allmän.

Emberiza lapponica häckade med 4 eller 5 par längs Skur-

dalssjön södra el. sydvästra sida. Ett bo med 5 färska ägg

anträffades 27
/c.

Emberiza schoeniclus allmän längs älf- och ådalar.

Ealco (lithofalco) merillus iakttogs ehuru sparsamt på

Rundvalen.

Ealco (gyrfalco) rusticolus torde häcka i Glucken att döma

af senare iakttagelser. Tvenne fåglar stannade här ända till

slutet af oktober, då den ena sköts. De här bredvid min bo-

stad häckande pilgrimsfalkarna hade då flyttat för mer än 3

veckor sedan.

Phylloscopus trochilus förekom här och hvar tämligen

allmänt.

Fringilla coelebs tunnsådd i barrskogsbältet.

Eringilla montifringilla allmän. Äggläggningen inträffade

1908 först
21/e— Vt.

Clangula (Euligula) claiigula förekom med 2 eller 3 par

längs öfre Enan.
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Grus (cinerea) grus iakttogs en ensam fågel ett par gån-

ger under sista dagarna i juni på maden mellan Enan och

Rikån.

Lagopus {alpina) mutus några par iakttogos på Blåhamma-

ren och ett norr om Skurdalssjön.

Lagopus (subalpina) lagopus häckade allmänt utom kring

Storliens stationssamhälle, där de utrotas genom snarning och

framförallt genom skytte på spel på våren.

Luscinia suecica häckade på åtminstone 3 olika ställen i

videsnåren längs öfre Enan, men var det mig ej möjligt få se

något näste.

Pavoncella (Machetes) pugnax. En hona med en liten dun-

unge anträffades d. % på maden mellan Enan och Rikån.

Budytes (Motacilla) flava (nordiska var.) fanns litet här och

hvar. Ett bo med 6 ägg anträffades 25
/ 6 vid Enaälfven.

Numenius phceopus häckade med några par på myren

mellan Stuvallen och Enkroken. Fyra under kläckning varande

ägg anträffades den 28
/6.

Oedemia fusca iakttogs en ensam fågel i Skurdalssjöns

västra ända den -%
; .

Perisoreus infaustus ej sällsynt i barrskogen.

Phalaropus lobatus ankom till Enaälfven den 22 juni och

uppehöll sig då i en liten tjärn micit emot jaktstugan, där de

dagligen läto beskåda sig på ett afstånd af endast några meter.

Mot slutet af månaden försvunno de dock spårlöst, men åter-

funnos ett par km. längre uppåt älfven, där jag i ett videsnår

bland torra löf upptäckte det första boet den G
/i. Följande dag

kom jag in i en koloni på ett 10-tal par ute på stora maden

och här såg jag dels 8 bon med ägg dels en hane med en liten

nykläckt unge. Det såg urkomiskt ut att se den lilla 2 cm.

långa ungen simma omkring med sin pappa på en liten vatten-

puss i maden.

Några Picus-arter iakttogos egendomligt nog icke, ehuru

jag öfverallt i björkskogen längs Enan såg gamla hål.

Scolopax gallinago var på maderna kring Enan mycket

allmän.
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Scolopax major var icke egentligen sällsynt men svår att

få tag uti. Såg dock i björksluttningen på Rundvalen bo med

4 starkt rufvade ägg den 30
/ 6 .

Scolopax rusticola var i trakten af Rundhögen talrik på

sträcket. Bo med 4 halfrufvade ägg fanns den d0
/e.

Tetrao tetrix 2 å 3 hönor på en areal af åtskilliga hundra

tunnland.

T. urogallus ungefär samma proportion. Ett bo med 4

rufvade ägg sågs den 28
/e.

Totanus (calidris) totanus sällsynt. Iakkttogs endast på

ett par ställen såsom vid Storlien på Storvallshöjden och pä

Blåhammaren.

Totanus glareola mera allmän. Ensamt på maden vid

Enan torde minst ett 10-tal par häckat. Ett bo med 4 kläck-

färdiga ägg iakttogs den ll
/i och nykläckta ungar hade redan

den Vt påträffats.

Totanus glottis var tämligen allmän vid Enan, men eljest

sparsamt förekommande. Bo med med 4 ägg fanns på Stor-

vallshöjden den 25
/g.

T. iliacus auct. rätt allmän.

T. musicus auct. ej sällsynt i barrskogen kring Rundhögen.

T. pilaris oerhördt allmän.

T. torquatus. Ett par iakktogos den 2
'U i klyftan väster

om Storvallen.

Östersund den 2 februari 1910.

Roland Nicolin.
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Kvaggan (Equus quagga Gmelin).

(Se färgplanschen.)

Här
de hvita först kommo till Sydafrika funno

de där ett synnerligen rikt djurlif hvimlande

på grässlätterna. Antiloper och zebror af flera

olika slag, bufflar, giraffer, elefanter, noshör-

ningar o. s. v. utgjorde ett lätt byte för de med

eldvapen utrustade européerna och de tänkte

ej heller på att hushålla med naturens rikedomar. Följden ble-

också den vanliga. Djurart efter djurart utrotades. Den intresf

santa blåbocken ( Hippotragus leucophceus) tog slut redan på

1790-talet
1 och sedan ha de undan för undan vandrat samma

förintelsens väg, den ena arten för och den andra efter, Kap-

giraffen, den hvita noshörningen, kvaggan m. fl. Några såsom

(den egentliga) zebran, brokbocken (Damaliscus pygargus), den

hvitsvansade gnun, (den äkta) Kapbuffeln och Kapelefanten lefva

i ett ringa fåtal kvar i reservationer eller på enskild inhägnad

mark, men deras öde att dö bort kan väl knappt återhållas

mer än en kortare tid, när det redan gått så långt.

En af de största af de förluster, som Sydafrika lidit genom

denna sköfling af djurlifvet, vållades genom kvaggans utrotande.

I mångfaldiga tusenden ströfvade den omkring i Kapkolonien

Orange Riverkolonien och västra Griqualandet, men på 1850-

och 1860-talen skötos hjordarne ned till sista djur af boerna

blott för hudens skull. Troligen voro de alldeles utrotade om-

kring 1860 i Kapkolonien men i Orange Riverstaten lefde några

kvar måhända in på 1870-talet. Resande naturforskare t. ex.

1 Nu finnas däraf blott fyra exemplar i museerna i Stockholm, Leiden, Paris

och Wien.
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Thunberg och Sparrman hade redan tidigt påpekat den stora

nytta, man skulle kunna få genom att tämja kvaggan. Då denna

var van vid de klimatiska förhållandena m. m. och säker mot

tsetseflugans fördärfbringande stygn, skulle den kunna ha blifvit

ett utomordentligt värdefullt husdjur för dessa länder. Men

ingen lyssnade härtill -- visa råd följas ju sällan. Visserligen

tämjdes några enstaka exemplar och kördes in,
1 så att man såg

att det kunde gå, men några allvarliga försök gjordes ej i nå-

gon större utsträckning. Kvaggans slutliga nedskjutande för-

siggick så hastigt, att naturforskarne ej visste något om saken,

förr än det redan var försent. Till museerna kom därför aldrig

något tillfredsställande antal exemplar vare sig af skelett eller

stoppade djur. Dock finnes en del mestadels illa konserverade

exemplar i flera europeiska museer samt ett föl i Kapstaden.

Professor Ridgeway har nyligen 2
gifvit fotografiska afbildningar

af dessa, och tillika reproducerat de originalafbildningar af kvag-

gor, som gjorts af personer, som sett sådana djur i lefvande

tillstånd. Endast en fotografi finnes af en lefvande kvagga.

Denna togs i London af ett exemplar, som lefde där från 1851

till 1872. Af det värdefulla material, som prof. Ridgeway så-

lunda samlat, framgår tydligt, att kvaggorna varit sinsemellan

ganska olika och troligen funnos inom olika delar af utbred-

ningsområdet särskilda geografiska raser, hvilkas färg och teck-

ning afvek sinsemellan. Bottenfärgen på kroppen kunde variera

från ljust gulbrunt till nästan kastanjebrunt. Benen voro alltid

ljusare, grågula eller gulhvita och utan strimmor. Bakdelen af

kroppen var också i olikhet mot zebrorna fri från strimmor.

Äfven på kroppssidorna sträckte sig tvärstrimmorna ganska

olika långt bakåt. Ibland gingo de ända till ljumskpartiet, ibland

voro de otydliga redan strax bakom bogarne, på hvilkas nedre

del de i allmänhet saknades. På halsen funnos dock alltid de

tydligaste strimmorna, bredare mörka (rödbruna, kastanjebruna)

och smalare ljusa (ljusbruna till gulhvita). Likaså var pannan

1
I början af förra århundradet hade man t. o. m. tillfälle att få se ett par

kvaggor köras i Hyde Park i London af en Mr Parkins.
2 Proc. Zool. Soc. London 1909.
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alltid strimmig och längs ryggen fanns en bred mörk strimma

kantad af ett par smalare ljusa, som sträckte sig ända till svans-

roten. Svansen var gulhvit.

Det enda exemplar af kvagga, som finnes i Sverige är ett

helt ungt föl, som hemförts af Linn é's lärjunge Sparrman. Det

finnes i Riksmuseum och är naturligtvis ganska illa uppstop-

padt, alldenstund den konsten stod ganska lågt på 1700-talet.

Men sedan exemplaret rengjorts, kunde artisten Ekblom förfär-

diga den vackra färgbild af den, som här återgifvits, och med

förbättring af själfva formen. Sparrman skrifver i sin rese-

beskrifning, att färgen på detta föl var »friskare», d. v. s. ljusare

och lifligare, än hos de vuxna djur, han såg. Men själfva mön-

stret och strimmornas anordning är naturligtvis lika som hos de

vuxna djuren af samma lokalras och man ser, huru strimmorna

baktill ha en tendens att brytas upp i fläckar. Samma sak

återfinnes också hos på en del teckningar af kvaggor, som fin-

nas ända sedan 1700-talet. Kvaggan afviker från zebran för-

utom genom sin teckning genom betydligt kortare öron och är

på det hela taget mera hästlik till sin form än zebran. Den

har dock kastanjer endast på frambenen som zebror och åsnor,

ej på bakbenen också som hästen. Hofvarne äro hos kvaggan

mera breda och hästlika än hos zebran.

Namnet kvagga är som så många andra ett onomatopoe-

tiskt ord efterbildande djurets gälla gnäggande »ouag-gä» med

sista stafvelsen långt utdragen. Hottentotterna kallade kvag-

gan »khoua khoua» och därefter togo holländarne upp namnet

från dem.

Kvaggorna lefde på de stora öppna grässlätterna. Vanligen

voro de samlade i hjordar på 20 till 30 djur och nästan alltid

sällskapade de med flockar af den hvitsvansade gnun och strut-

sar. I sitt nordligaste utbredningsområde i Orange Riverkolo-

nien sammanstötte kvaggan med den närbesläktade Equus bur-

chelli, BurchelTs kvagga (eller zebra), men de båda formerna

blandade sig ej med hvarandra.

Burchells kvagga och med den närstående raser finnas

sedan utbredda öfver nordväst hela Ostafrika ända till och genom
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Massai-landet i tyska och britiska Ostafrika. Den typiska rasen

af Burchells kvagga har dock äfven den blifvit utrotad. De

öfriga hithörande formerna (Wahlbergs, Chapmans, Selous,

Grants o. a. kvaggor) skilja sig sinsemellan genom smärre olik-

heter i strimmigheten och dess utbredning, tillvaron af svagare

mellanstrimmor o. s. v. Men till sin kroppsform, öron, hofvar

o. s. v. likna de kvaggan och bilda en grupp med den. Själfva

mönstret i strimmigheten är också alltid lika, så till vida, att

strimmorna på buksidorna baktill böja sig uppåt och bakåt, så

att de gå öfver länden parallellt med ryggstrimman. De egent-

liga zebrorna, som ha längre öron och små hofvar såsom ås-

nor, ha på länden ett särskildt mönster af korta tvärgående

strimmor mellan ryggbandet och det öfversta breda bandet, som

från ljumsken böjer sig bakåt mot svansroten. Det sålunda

uppkomna strimmönstret på korset, som af engelska zoologer

benämnes »halstret», är mycket karakteristiskt för zebrorna i

motsats mot kvaggorna. Zebror finnas utom i Kaplandet, där

de som sagdt äro nästan utrotade, i Damaralandet och Angola.

En tredje typ af strimmiga hästdjur, som träffas i Abyssinien

och Somalilandet, är Grevy's zebra. Denna har mycket talri-

kare och smalare strimmor öfver hela kroppen, men särskildt

äro de smalare på korset, där de liksom utgå från ryggstrim-

man och sedan omedelbart böja sig bakåt i smala koncentriska

bågar. Grevy's zebra har stora, breda, hårfransade öron, men

äfven rätt stora hästliknande hofvar, hvilket tyder på ett från

de andra båda arternas afvikande lefnadssätt, och att denna

sistnämnda form är mera ett låglandsdjur. Grevy's zebra anses

oftast såsom den ursprungligaste af de strimmiga hästdjuren

med afseende på teckningen. En egenskap, som äfven tillkom-

mer denna djurart och som väl äfven torde få anses vara af

ursprunglig natur, yppar sig däri, att hos fölet den korta stånd-

manen fortsätter från halsen längs ryggen ända till svansroten.

Denna ryggman eller ryggkam försvinner sedan, men den mörka

strimma längs ryggen, som allmänt förekommer hos hästdjur

af olika slag, torde få betraktas såsom ett minne af den.



Bastard mellan ringdufva och tamdufva.

Af

A. B— m.

iSfSiSIHfll intern I908 — 1Q09 förvarades i Skansens tjäder-

bur en hane af ringdufvan (Columba palumbus

L.) Öfvervintringen i det fria gick utmärkt

och fågeln ståtade i en mycket vackrare dräkt
v*^jp §i$o ^Nj än de inomhus förvarade ringdufvorna. Ända

jfe ;. .^.if-jtill mars månad rådde den största sämja och en-

dräkt mellan ifrågavarande dufva och tjäderfamiljen, bestående af

en gammal tupp och tre hönor, däribland en från Jämtland 1906

kommen, enfärgad gulhvit höna. För denna höna fattade ringduf-

van den största tillgifvenhet och lade på flerfaldiga sätt denna sin

känsla i dagen. Flög hönan ned på marken, genast var dufvan

också nere och började bockande och klirrande gå rundt om-

kring föremålet för sin låga. Satt hon på en gren gick den

outtröttlige uppvaktaren på samma gren, än på den ena än

på den andra sidan om henne och blåste upp sig, piruetterade

och kuttrade. Tjäderhönan tycktes å sin sida vara ganska

charmerad öfver all den uppmärksamhet, som visades henne.

Emellertid kom tjädertuppen, som med stoiskt lugn åsett dessa

krumbukter, i speltagen och då började han betrakta ringduf-

vans beteende med helt andra ögon. Ofta schasade han bort

den efterhängsne rivalen, der han gick och kråmade sig, men

en liten stund därefter var denne hos sin höna igen. Att detta,

ej länge kunde tolereras af den allt lidelsefullare vordne tjäder-

tuppen, kan man förstå. För att om möjligt få ringdufvans

intresse riktad från denna farliga lek, släpptes i början af april

en vanlig tamdufhona också in i buren. Men ringdufvan fram-

härdade i sin enträgenhet och några dagar därefter kom kata-

strofen. Med sin kraftiga näbb tillfogade den uppretade tjäder-
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tuppen sin rival ett svårt nyp i bröstet, så att kräfvan fläktes

upp. Svårt medtagen flyttades fågeln bort och sköttes om på

bästa sätt med påföljd, att han efter ett par veckor var fullt

återställd. Nu fick han åter tamdufvan till sällskap och nu

dugde hon. Efter en 14 dagars samvaro började de para och

Bastard mellan ringdufva och tamdufva.

Det livita på vingtäckarne är arf från ringdufvan, den hvita kanten på stjärten

däremot arf från klipp(tam)dufvan. Öfvergumpen är grå som hos ringdufva, men
däremot saknas, som synes, den hvita ringen.

snart rufvades ett par hvita glänsande ägg omväxlande af hanen

och honan. Äggen befunnos dock denna gång ha varit obefruk

tade, men snart var en ny kull lagd. Den 1 augusti kläcktes en

unge (se ill.) som dock dog efter ett par månader, då han

öfverlämnades till Riksmusei Vertebratafdelning.



Smärre meddelanden.

Vårfågelns djärfhet.

Rörande vårfågeln har Fauna och Flora innehållit många in-

tressanta notiser, och nedan anförda episod torde måhända äfven

förtjäna att bevaras från glömskan. Den försiggick en vinterdag vid

Dagsholm i Dalsland för bortåt 50 år tillbaka, men står det oak-

tadt ännu fullt lefvande för mitt minne.

Jag var då — 9 ä 10 år gammal — ute pä småfågelsjakt med
pil och båge och smög mig inom håll för en gulsparf, som satt i

en större hasselbuske vid själfva kanten af parken, inifrån hvilken

jag kom. Fågeln träffades af pilen, men dog ej omedelbart, utan

flaxade snedt ned mot den öppna marken, där den blef liggande i

snön. Jag skulle just springa fram för att taga den, då till min

öfverraskning en annan fågel, till synes föga större än gulsparfven,

slog ned på denna och flög bort med densamma tätt tryckt in-

till kroppen. Den som blef flat det var jag, och jag förstod ej

alls hvad det var för en fågel, som frånröfvat mig bytet; min far,

som annars alltid brukade slå upp »Nilssons fauna» för att upplysa

•oss om hvad det gällde, kunde ej denna gång gifva säkert besked.

Att det ej var en sparfuggla, visste jag, ty sådana hade både jag

och min äldre bror nedlagt med pil. Först flera år senare förstod

jag, att det måste varit en vårfågel. Möjligen hade den lurat på
gulsparfven innan jag kom, men i alla fall var det ju djärft af den-

samma att så nära en människa slå ned på sitt rof. I fråga om
det sätt, hvarpå detta bortfördes, måste gulsparfven hafva gripits

med både näbb och klor, ty annars skulle den hängt ned, hvilket

icke var fallet. Hvad som nämligen genast förundrade mig och som
ännu lifligt står för mina ögon var att gulsparfvens kropp var tryckt

tätt intill den främmande fågelns, och detta kunde ej skett, om den
ej fasthållits med dennes såväl klor som näbb.

Jag har sedan dess haft tillfälle att iakttaga vårfågeln under en

vinter vid Alnarp i Skåne, där den var mycket skygg, så att man
ej kunde tänka på att komma den inom håll. Den hade sitt huf-

vudkvarter i en pilvall mellan två åkerfällt, där den i grenklykorna

hängde upp de möss, som den lyckats döda och ej genast förtärde.

Någon af densamma dödad fågel såg jag däremot ej.

A. G. X.
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Koltrastens häckplatser.

Koltrasten har tilltagit ganska mycket på de senare åren i södra

Skåne och häckar numera talrikt till och med inne i städerna. Så är

förhållandet till ex. i Malmö, där den hör till de bofasta icke blott i större

parker och planteringar utan äfven i småtäppor. Det dröjer måhända
ej så länge förrän vi, såsom man redan gjort i Tyskland, kunna
urskilja en stadsform af koltrasten såsom en mera domesticerad ras

af den ursprungliga skogsformen. Skulle emellertid dess domestice-

ring här, såsom det enligt uppgift skett i Tyskland, försämra sången

vore det att beklaga.

Boplatserna inne i städerna variera ganska mycket allt efter

omgifningarna. Så har jag funnit koltrastbon i Malmö till ex. i

Korg innehållande bo af Koltrast i Alnarps park.

vinkeln af en stupränna vid ett uthus, i murgrönan kring en graf-

vård m. fl. ställen. Skogsformens boplatser variera emellertid också

ganska mycket och i bland på ett egendomligt sätt. Jag kan anföra:

I Hardeberga ett bo (
24

/ö 09) på 8— 9 meters höjd ungefär

en meter från toppen af en således ganska hög gran.

I Torups skog ett bo (% 09) på marken i kanten af en grop

med tät phragmites vegetation.

I Alnarps park ett bo (
u

/b 09) enligt vidstående fotografier,

visande ex- och interiör.

Beträffande detta senare är det ganska egendomligt, att en ge-

nom sin bastanta bobyggnad typisk och väl utbildad utehäckare så af

omständigheternas makt kunnat drifvas att häcka »inne r annars ett

primitivt bobyggnadsstadium. Att det var yttre omständigheter, som
drifvit fågelparet i fråga att förlägga sitt bo på detta egendomliga
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ställe, kunde man sluta däraf, att ett nybyggdt men plundrat bo

antagligen tillhörande samma par, fanns i närheten. Som synes af

bilden har boet dock bevarat sin själfständighet och tillkännagifver

utehäckaren. H. Hasselgren anför emellertid i sin »Gottlands fåglar»

ett liknande fall dock med den skillnad att boet här placerats i

ett ihåligt träd och enligt beskrifningen »låg inbäddadt i det mult-

nade, mjuka väggaffallet» således förloradt sin själfständighet och

gjort öfvergången fullständig. Äfven från Skåne har jag ett par

uppgifter om koltrastbon i ihåliga träd, dock ej närmare beskrifna.

Malmö i januari 1910.

A. Kemner.

Fulica atra och Gallinula chloropus i samma bo.

Den "/:, 09 togs under min ledning i Hindby mosse vid Malmö
ett bo, som befanns innehålla 9 sothönsägg och dessutom ett af rör-

Det blottade koltrastboet i korgen.

hönan. Samtliga voro vid preparationen friska och af ungefär s,amma

utvecklingsstadium. Boet var ett typiskt sothönsbo med idel korta

vassbitar och låg på tämligen djupt vatten. Egendomligt var

emellertid, att en rörhöna förut med kikare iakttagits rufva äggen

och således sist haft boet i besittning. Utan denna iakttagelse hade

det legat nära till hands att antaga, att sothönan såsom den större

och starkare förjagat rörhönan från boet, då denna endast lagt ett

ägg och då aflagt sina ägg sedan boet utvidgats och påbyggts.

Nu får man emellertid antaga, att sothönan af en eller annan an-

ledning förolyckats t. ex. af kringstrykande kattor eller möjligtvis

öfvergifvit äggen, som så öfvertagits af en rörhöna, hvilken ökat kul-

len med ett ägg. Att antaga rörhönans besök såsom mera tillfälligt

går nog ej för sig då som sagdt det aflagda ägget ej var fullt färskt

och rörhönan dessutom iakttagits på boet kort förut. Fallet är ur

biologisk synpunkt ganska egendomligt, icke minst därigenom att



94 FAUNA OCH FLORA

de nämnda fåglarna lefva på spänd fot med hvarandra. Mossen,
som nu till stor del är torrlagd, ligger ganska nära bebyggda om-
råden och hyser årligen några par af hvardera fågelarten. Boet
förvaras i Lunds universitets zoologiska museum.

A. Kemner.

Kräldjur och groddjur i Småland.

1 dubbelhäftet 5
/e af Fauna & Floras föregående årgång läm-

nas ett par intressanta bidrag till kännedom om kräldjurens och
groddjurens utbredning i östra Småland. Jag vill härmed »draga

mitt strå till stacken» och lämna några upplysningar från en trakt,

som jag i detta hänseende känner ganska väl.

De gälla Karlstorps socken, c:a 40 km. sydost om Eksjö, visser-

ligen belägen i Jönköpings län, men som det är gränssocknen till

Kalmar län, torde det kanske ännu kunna räknas till östra Småland.

Af större vikt i faunistiskt hänseende är emellertid, att den hör till

Småländska höglandet. I denna vackra trakt har jag tillbringat de
flesta somrar under mina skol- och studieår och under flitiga vand-

ringar i skog och mark lärt känna dess natur. Redan frän pojkåren

hyste jag största intresse för kräldjur och groddjur, och förutom

en hel del sydeuropeiska arter, som jag höll året om, hade jag

under sommaren våra inhemska arter i stort antal i rymliga frilufts-

terrarier på ostörd plats och med en inredning, som möjligast mot-

svarade naturen. På detta sätt fick jag äfven huggormen att mottaga
föda, så vidt jag vet första gången, detta lyckats i Sverige.

Hvad nu först groddjuren beträffar, voro Råna temporaria L.

och Råna arvalis Nils. allmänna, den förra dock aldrig i sådana
jätteexemplar, som man ofta påträffar i sydligaste Sverige. Mycket
stora exemplar af vanliga paddan (Biifo vulgaris L), också mycket
allmän, voro däremot ej sällsynta. Någon annan grod- eller padd-

art påträffade jag aldrig.

Af Tritonarterna fann jag endast någon gång en Triton punctatus,

undangömd i mossan; Tritonerna falla ju ej i ögonen under som-
maren, då de ofta lämnat vattnet, och för öfrigt voro dammar med
stillastående vatten en sällsynthet i det skogiga kuperade landskapet.

Jag håller det för ganska troligt, att äfven Triton cristatits förekom på
lämpligt ställe, fastän aldrig jag blef dem varse under denna årstid.

Bland reptilierna var skogsödlan (Lacerta vivipara Jacq) den
allmännaste, också den enda Lacerta-arten. Särdeles talrikt förekom

hon på gärdesgårdar och stenrösen längs landsvägarne, ofta i den
vackra färgvariationen med svart rygg och orangefärgad eller röd-

aktig buk. Ormslån (Anguis fragilis L.) var ej heller någon säll-

synthet, dock aldrig så allmän som de andra kräldjuren — med
undantag af släta snoken.

Hvad slutligen ormarna beträffar var huggormen (J 'ipera berus L.)

den vanligaste och för öfrigt mycket allmän. Med undantag af de
djupa skogarne förekom han öfverallt dock talrikast i sumpmarkerna,
»maderna», som uppstått vid sjöarnas sänkning. Där hade han
godt om villebråd och trefliga gömställen i de på de höga tufvorna

växande alarnes och björkarnes rotverk. Efter en promenad i så-
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dana trakter kunde jag mestadels vara säker på att ha ett par, tre

präktiga exemplar med mig hem; under sommarens lopp hade jag

ofta 40—50 lefvande, dock sällan öfver ett dussin samtidigt. Alla

.färgvariationer förekomma, från ljusaste grått till svart, alla schatte-

ringar i brunt samt olivgrönt. Af dessa senare, enligt mina erfaren-

heter den sällsyntaste variationen, hade jag aldrig mer än två i min
hand; tråkigt nog konserverades ej dessa, utan skickades med en
större samling lefvande ormar till Skansen i Stockholm.

Vattensnoken (Tropidonotus natrix L.) var äfven talrikt företrädd,

dock ej i sådan mängd som huggormen. Jag höll vanligtvis endast

större djur, och jag minns särskildt en sommar, som jag bland ett

dussintal exemplar hade icke mindre än fyra på öfver en meters

längd! Vid ett tillfälle fångade jag en helt svart vattensnok, med
endast en ytterst svag antydan till fläckarne i nacken; exemplaret

finnes å Göteborgs museum.
Den sällsyntaste af Sveriges ormar, släta snoken (Coronella au-

striaca Laur.), är äfven den minst kända och får oftast med lifvet

plikta för sin likhet med huggormen. Endast kännaren förmår i

allmänhet skilja honom från huggormen, för alla andra är han ett

giftigt djur, som måste utrotas. I Karlstorp var han visserligen

sällsynt, men dock ej att beteckna som synnerligen rar, jag fångade

honom nästan hvarje sommar i i ä högst 2 exemplar ( 1 eller 2 af

dessa finnas å Göteborgs museum.)
Skulle jag våga mig på försöket att medelst siffror ange för-

hållandet mellan huggormens, vattensnokens och släta snokens tal-

rikhet i dessa trakter, såsom jag såg dem under mina vandringar,

skulle de förhälla sig ungefär som 40:25:1, detta som medeltalför

en följd af år.

Warschau, i januari 1910.

Otto Cyrén.

Företaga en del insekter lika som fåglarne långväga reguliera

flyttningar?

Uti den entomologiska litteratur, som stått mig till buds, har

jag ej kunna utreda, huruvida insekterna likasom en del fåglar före-

taga reguliera flyttningar. Hvad jag kunnat inhämta är, att sträck-

gräshopporna i varmare länder gifva sig ut på vidsträckta färder,

och att vissa skalbaggar, bin och andra insekter, som man säger,

svärma, och därmed förbyta sin uppehållsort mot en annan i när-

heten, men huruvida insekterna utsträcka sina ströftåg så långt som
till andra länder, därom har jag ej kunnat få kännedom.

Jag har föranledts att framställa ofvanskrifna spörsmål med anled-

ning af några iakttagelser, jag under årens lopp varit i tillfälle att

göra med afseende å vissa insekters förekomst i massa under egen-

domliga omständigheter.

När i slutet på 1880- talet ollonborren uppträdde i Halland i

oroväckande grad, härjande sädesfälten och en del löfträdsarter,

begaf sig, att vid tiden för insektens svärmning, den ett år an-

träffades i miljoner uppkastade på hafsstranden vid Halmstad och
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då han tillintetgjordes på så sätt, att man med oxar och vält

for fram öfver de på stranden lagrade massorna. Påtagligt är, att

insekterna varit på flyktfärd öfver hafvet och då öfverraskats af

storm, som haft svärmarne i vattnet.

En annan gång för åtskilliga år sedan fanns på samma stränder

liggande massor af flera sorters insekter: getingar, och skalbaggar,

såsom Aphodier och andra äfvensom några hvita fjärilar. Påtagligt

är, att äfven dessa insekter varit stadda på någon sorts flyttning,

fallit i hafvet och förts i land med vågorna. Jag vill minnas, att

det var på våren detta hände.

Sländornas ströftåg är ju allom bekanta. Här i Halland har
jag tvenne gånger fått bevittna sådana där sländvandringar. Båda
gångerna har det varit på högsommaren, som dessa tåg observerats.

Sländorna — de ha varit Libelulla qvadrimculata — hafva kommit
väster ifrån och dragit öster ut. Tågordningen har varit spridd.

Ibland ha kommit flera på en gång, ibland en och en och stundom
har uppehåll en stund gjorts, innan nya kommit. En och annan har
satt sig ned för att hvila en stund för att sedan igen fortsätta. Att

här varit en inre drift, som kommit sländorna att sådär tåga i sam-
ma riktning, kan man sluta sig till däraf, att flera minuter kunde
förflyta mellan den sist förbitågande och den därefter anländande.

Jag vill minnas, att detta tågande af sländor pågick i timtal. Huru
bredt tåget var, kunde jag ej konstatera. Sländornas sätt att flyga

lågt gjorde, att tåget kunde så lätt iakttagas.

Måhända är det flera insekter, som företaga sådana där flytt-

ningar eller utvandringar, men att insekterna flyga så högt i rym-
den, att vi ej kunna observera dem. Den möjligheten är ju icke

utesluten, att svalornas ankomst och affärd från och till söder är

beroende af sådana insektvandringar.

Existera verkligen långväga insektsflyttningar eller utvandringar

inom insektvärlden, så kan man ju på sätt få en förklaring på det

taktum, att vissa insekter kunna så omedelbart uppträda en masse i

en trakt, utan att förut ha varit där sedda. Vi erinra oss här sär-

skildt om nunnan, tallspinnaren och flera andra. Af intresse skulle

det vara att få kännedom om, hvad entomologerna ha sig bekant

om dylika långväga insektflyttningar existera eller ej.

Halmstad 9 mars 1910.

C. A. H.

Fjällräf som provianterar hos timinerkörare.

Jägmästare D. af Wahlberg omtalar följande episod. Våren
1908 hälsade en fjällräf på hos några timmerkörare i Idre krono-

park. När de kommo till sin koja på kvällen funno de räfven i

upprätt ställning mot en proviantlåda, uppsatt mellan ett par träd,

i färd med att stjäla rödlök! Han hade tre stycken lökar i mun-
nen, då han öfverraskades.



Hästar med öfvertaliga tår.

Af

Matts Floderus.
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wSSi P|HRR cir>ela former med mera fullständigt utbildade
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- S^i^sCTM^ extreiniteter med flera tår. I tertiära lager

såväl i Europa som särskildt i Amerika har man nämligen

funnit hela serier af fossila, mer eller mindre hästliknande djur,

af hvilka åtminstone några kunna anses som stamformer till

den nutida hästen. Såsom en gemensam urform till dessa

hästens förfäder skulle den under tertiärtidens första skede,

eocentiden, lefvande Phenacodus och den mycket närstående

Euprotogonia kunna betraktas. Bägge voro försedda med 5 ut-

bildade tår på både de främre och bakre extremiteterna,

sålunda uppvisande det för däggdjuren mest ursprungliga och

typiska förhållandet beträffande tårnas antal. Af tårna var

den mellersta eller tredje längst och bäst utvecklad, men alla

nådde dock marken och voro troligtvis beväpnade med hof-

liknande bildningar. Hos de följande, i senare geologiska

skeden uppträdande formerna finna vi — såsom en blick på

fig. 1 visar — foten på såväl de främre som de bakre extre-

miteterna undergå en allt större förenkling, i det först den

innersta eller första tån, motsvarande vår tumme och stortå,

därefter den yttersta eller femte, motsvarande lillfingret och

lilltån, och slutligen samtidigt den andra och fjärde, motsva-

Fauna och Flora 1910. Haft. 3.
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rande pekfingret och ringfingret och däremot svarande tår,

småningom förminskas och slutligen försvinna, under det den

tredje tån, en motsvarighet till långfingret och den mellersta

tån, utvecklas allt kraftigare och slutligen uppbär hela kropps-

tyngden, såsom fallet är med hästen och närstående former.

Fig. 1. Framfötter af utdöda stamformer till hästen. A. Hyracotherium,

B. Mesohippus, C. Merychippus eller Protohippus, D. Hipparion.

(Ur Guide Brit. Mus.)

Det är ett anmärkningsvärdt förhållande, att de till de för-

svunna tårna hörande (mellanhands- och) mellanfotsbenen,

hvilka svara emot de i vår flata hand och fot inneslutna ben,

som närmast uppbära fingrarna och tårna, hos dessa former

länge kvarstannade såsom obrukbara rester eller rudiment,

ehuru de ej längre uppburo några tår Äfven hästen är för-



HASTAR MED ÖFVERTALIGA TAR
, 99

sedd med två dylika rudimentära mellanfotsben på hvarje fot,

hörande till de försvunna andra och fjärde tårna. Det är de

s. k. stilett- eller griffelbenen, hvilka i form af ett par smala,

nedtill afsmalnande, men i spetsen vanligen något ansvällda

ben äro fastade upptill på baksidan af det kraftigt utvecklade

»kanonbenet» eller mellanfotsbenet till den enda återstående,

tredje tån. Stilettbenen äro betydligt svagare än kanonbenet

och nå i allmänhet blott ungefär till nedre tredjedelen af

det senare.

Medan nu dessa hos hästen rudimentära mellanfotsben

hos den under tertiärtidens senaste tid, pliocentiden, i Amerika

lefvande Protohippus liksom hos den närstående europeiska

Hipparion i likhet med förhållandet hos deras äldre föregångare

voro fullt utbildade och försedda med små, ej till marken nående

tår, (se fig. 1, C och D) äger detta förhållande endast i sällsynta

undantagsfall rum hos hästen, i det stundom ett eller flere af

stilettbenen uppbära en »öfvertalig» tå. Dylika fall äro af ett visst

intresse, då de otvifvelaktigt äro att uppfatta som ett slag af

atavism eller återgång till förhållandet hos aflägsna förfäder.

Dock kunna ej alla fall af öfvertaliga tår hos hästar, såsom

vi i det följande skola se, betraktas som dylika atavismer.

Förf. har nyligen iakttagit en häst med en öfvertalig tå,

men då djuret ännu är lefvande, har endast en yttre under-

sökning varit möjlig, på grund hvaraf intet med full visshet

kan angifvas om den inre byggnaden af tån och i samband

med densamma stående delar. På Solberga gård under Skul-

tuna bruk i närheten af Västerås finnes nämligen en 6-årig

brun vallack, gemenligen kallad »femfotingen», enär han — på

högra framfotens insida — är utrustad med en öfvertalig tå

(se fig. 2). Enligt den första vårdarens uppgift var tån vid

födelsen försedd med en liten fri hof ungefär af en fårklöfs

storlek och på undersidan utrustad med en »kråka» eller horn-

stråle, liknande motsvarande bildning på en vanlig hofs under-

sida. Då denna extra tå med sin hof, som nästan nådde

marken, förorsakade fölet obehag, i det den lätt skadades vid

gåendet på lös mark och äfven föranledde inträngandet af
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främmande föremål, såsom kvistar och stenar, mellan den-

samma och hufvudtån, sökte djuret själft att befria sig från

detta bihang genom att bita och slita i den lilla hofven, så att

blodet rann, utan att dock lyckas i sin afsikt. Då fölet var unge-

fär 5 veckor gammalt, bortopererades därför denna hof tro-

Fig. 2. Häst med öfvertalig tå.

(Efter foto. af V. Ekvall.)

ligtvis jämte hela eller en del af tillhörande tåben. Hofven,

som tillvaratogs vid tillfället, har tyvärr sedermera förkommit,

hvarför ingen undersökning och närmare beskrifning af den-

samma kunnat göras.

Hos den fullväxta hästen utgår den öfvertaliga tån från

nedre tredjedelen af mellanfoten ett stycke ofvanför den egent-
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liga tån. Med all sannolikhet är den här — ehuru orörligt — för-

bunden med det på denna sida förlängda stilettbenet, men enligt

benäget meddelande af veterinärläkaren M. Jonsson, som utfört

amputationen af hofven, var tån vid denna tid genom en led

rörligt förbunden med sitt mellanhandsben. På tan kan kännas

åtminstone två tåben, 1

af hvilka det öfre (fig. 3, i) är utböjdt

i nästan half rät vinkel från benet,

medan det nedre (fig. 3, 2), som pa

utsidan företer en inbuktning och

likaledes är orörligt förenadt med

det förra, är tryckt intill hufvud-

tån. Troligen är dock denna ställ-

ning af sidotån, särskildt dess öfre

del, enligt d:r Jonsson uppkommen

genom en lägeförändring i samband

med operationen, enär i ungdomen

äfven denna del var tätt tryckt in-

till benet. Den kvarvarande delen

af bitan är förenad med angrän-

sande del af foten genom en ge-

mensam hud. Ett stycke nedanför

den snedt afskurna underdelen af

sidotån, som här har ett hornartadt
Foten med den öfvertaliga tån

öfverdrag, finnes ett rakt utstående, hos samma häst.

mindre hornutskott (se fig. 3, h), som (
Efter foto

-
af v

-

Ekvall

möjligen utgör en rest af den amputerade lilla hofven.

Nedanför detta utskott, men tydligt skildt från detsamma,

utgår vid baksidan af den stora hofven en större, fram-

ifrån-bakåt tillplattad utväxt (se fig. 3, u), som synes stå

i samband med den egentliga, stora hofven, ehuru den är

skild från denna genom en tämligen djup tvärfåra. Säker-

ligen är denna utväxt en sjuklig bildning, troligen — en-

ligt d:r Jonssons åsikt — uppkommen på grund af opera-

Fie. 3.

1 Af det nedersta och tredje tåbenet, som säkerligen från början varit

för handen, inneslutet i den lilla hofven, har jag ej med säkerhet kunnat känna

någon del.
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Fig. 4. Öfvertalig tå hos
föl. Högra framfoten (efter

prep. af A. Bergman), a grif-

felbenet, b dess epifys, c kot-

benet på den öfvertaliga tån,

d kronbenet, e kötthofven, f
ytliga böjsenan, g gren från

djupa böjsenan till hofbenet

på andra tån, i musculus in-

terosseus internus, k gaffel-

bandet, m. inteross. medius, /

djupa böjsenan, (från J. Ven-
nerholm: »Hästens operativa

speciella kirurgi ).

tionen. Båda dessa hornutskott till-

växa hastigt och starkt, så att de i

regel hvarje månad måste afskäras i

samband med hästens skoning, enär

särskildt det nedre, som kan utväxa

ända ned till marken, lätt förorsakar

halta. Eljes synes den extra tån ej

förorsaka hästen synnerligt obehag

utom vid gåendet på lös eller risig

mark. Han är ett starkt och kraftigt

djur, som dagligen användes i arbete.

Förf., som t. o. m. haft tillfälle att åka

efter honom, har därvid kunnat konsta-

tera, att han på slät mark rör sig obe-

hindradt och att äfven vid snabbt lopp

den öfvertaliga tån, ehuru den sitter

på insidan, ej berör den andra fram-

foten.

Den stora hofven på samma fot

som bitan är normalt utvecklad och

fullt symmetrisk, men den är något

smalare än den på den vänstra foten

och liksom tilltryckt från sidorna. Äfven

är denna hof på undersidan djupare

urhålkad och försedd med en lägre

hornstråle än vanligt.

Den ifrågavarande hästen är af

svensk ras och den fjärde i ordningen af

9 föl, af hvilka alla öfriga liksom för-

äldrarna ha fullt normal fotbyggnad,

hvadan denna afvikande form, liksom

fallet är med atavismer i allmänhet,

uppkommit helt oförmedladt och ej som

direkt arf.

Ett liknande fall af > polydaktyli»

hos en svensk häst har iakttagits af
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Wennerholm och Bergman, som beskrifva och afbilda (fig. 4)

ett af Bergman förfärdigadt preparat af en öfvertalig tå likaledes

pa insidan af högra framfoten hos ett föl. Denna tå var helt

liten och räckte ej längre ned än till midten af hufvudtåns

första tåben, men den bestod af tre tåben, skilda af tydliga

leder, och var fästad på det inre, fullständigt utvecklade stilett-

benet. En sträcksena fanns, som fäste sig på framsidan af

alla tre tåbenen, och på baksidan funnos äfven böjsenor, men

det oaktadt synes denna tå ha varit föga rörlig, enär den — att

döma af afbildningen (Wennerholm, fig. 122) före prepareringen

med undantag af den lilla spetsiga hofven har varit inne-

sluten i samma hud som närliggande del af foten.

Bergman 1 påpekar frånvaron i detta fall »som vanligt vid

sådana fall af atavistisk polydaktyli» af den s. k. sporren, ett

hornutskott i »hofskägget eller hårbeklädnaden i spetsen af

mellanfotens nedersta, bakom första tåleden (af hufvudtån) ut-

skjutande parti. I det af mig observerade fallet var däremot

en dylik liten hornvårta på ofvannämnda ställe för handen af

ungefär samma storlek som på den andra framfoten men be-

tydligt mindre — blott omkring hälften så stor — än mot-

svarande bildning på bakfötterna. Jag omnämner särskildt

detta förhållande, enär det ej synes gifva stöd åt det af några

författare gjorda antagandet, att nämnda hornbildning skulle

utgöra ett rudiment af de till de försvunna andra och fjärde

tårna hörande, ursprungligen skilda, men sedan sammansmälta

hofvarna. Mot detta antagande talar ju äfven denna bildnings

läge långt ned i fotens midtlinje. Anmärkningsvärd är emeller-

tid sporrens frånvaro i de flesta fall af polydaktyli. Men fråga

är, huruvida icke sporren helt enkelt skulle kunna betraktas

som en skyddsinrättning vid gåendet på ojämn mark, då denna

del af foten lätt kommer i beröring med marken. I händelse

af polydaktyli kan denna skyddsinrättning tänkas blifva öfver-

flödig, enär den eller de öfvertaliga hofvarna kunna göra samma

tjänst som sporren, som därför ej kommer till utveckling. Att

den det oaktadt i det af mig iakttagna fallet blifvit utvecklad,

1 Svensk veterinärtidskr. 1902, s. 209.
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skulle kunna bero på, att den extra hofven tidigt blifvit bort-

tagen. Såsom redan nämnts, var äfven sidotåns understa, efter

amputationen kvarvarande del försedd med ett skyddande horn-

öfverdrag. I ett af Hederstedt 1
beskrifvet likartadt fall af en

öfvertalig tå på insidan af högra frambenet hos ett ardennerföl

fanns i stället för horntappen i hofskägget en för båda hofvarna

gemensam, ungefär lillfingertjock, tvärgående hornvalk, men

äfven själfva hofven på den extra tån, som var nästan lika

stor som den normala, var delvis sammanväxt med den egentliga

hofven. Den öfvertaliga tån'
2 var hos denna häst ej direkt

fästad vid motsvarande stilettben, utan satt med sin öfre af-

smalnande del inkilad mellan dettas nedre ända och ett litet

utskott på kanonbenet samt var genom fibrös bindväf förenad

med båda.

Många andra fall af polydaktyli hos hästar äro kända.

Bortsedt från Odens mytologiska häst Sleipner, som ju enligt

sagan var försedd med 8 fötter, lär enligt den romerska skrift-

ställaren Valerius Maximus Alexander den stores beryktade

stridshäst Bucephalus ha varit polydaktyl, men hvarken

Curtius eller Gellius, som äfven omtala denna häst, nämna

något härom.

Vanligast äro fall med endast en öfvertalig tå på insidan

af den ena framfoten. I samtliga 14 af Gurlt 3 beskrifna fall

funnos så t. ex. öfvertaliga tår endast på framfötterna, och i

13 af dessa fall satt den extra tån på insidan och i endast

ett fall - - enligt en annan iakttagares uppgift - - på utsidan,

och i 10 af dessa fall fanns en öfvertalig tå endast på ena

framfoten och endast i 2 fall på båda. Åtskilliga andra fall af det

sistnämnda slaget äro emellertid kända och åtminstone ett säkert

fall
4 med en öfvertalig tå på utsidan af en enda fot. Dupas 5

beskrifver ett enastående fall med en öfvertalig tå på ena fram-

och bakbenet på samma sida hos en häst. Mycket sällan

1 Svensk veterinärtidskr. Bd. 13. 1908, s. 462.

2 Fig. 121 i Vennerholm, Hästens operat. spec. kirurgi, s. 553.

3 Gurlt, Ueber thierische Missgeburten. Berlin 1877, s. 31.

4 Craig, The veter. journ. of comp. med. and vet. ard. Philadelphia 1905,

vol. 26, s. 202.

5 Bull. de la soc. centrale de med. veterin. T. 82. 1905, s. 563.
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förekomma 2 bitar på samma fot. Reinhardt 1 omnämner en

häst med en sådan fot. Och den amerikanska paleontologen

Marsh, som inlagt så mycken förtjänst om utredandet af

hästens stamträd, omtalar en häst från Ohio, som enligt upp-

gift af iakttagaren haft 3 tår på ena och 2 på den andra fram-

foten, ja, en i Indiana ännu år 1879 lefvande häst uppgifves

ha haft 3 tår på hvarje framfot och en liten extra tå på hvar

bakfot eller 6 öfvertaliga tår. Marsh har dock ej haft tillfälle

att kontrollera dessa fall, men själf har han iakttagit och af-

bildat
2 en lefvande häst med en bita på insidan af såväl fram-

som bakbenen. Hästen, som lär ha varit född på Cuba och

är känd under namnet den »8-fotade cubanska hästen», var

liten till växten men eljes välskapad och arbetsduglig. De

extra tårna, som voro mindre än hälften af hufvudtårna och

ej nådde marken, sutto på de fullständigt utvecklade inre

stilettbenen och voro rörliga, särskildt i riktning framifrån-

bakät. Egendomligt nog synas dessa inre tår ej ha kommit i

beröring med hvarandra under hästens rörelse, ty de visade

ej något tecken till skafning, ehuru det är svårt att förstå,

huru det kunnat undvikas vid hastigt lopp.

Dylika fall med öfvertaliga tår på alla fötterna äro ytterst

sällsynta. En gammal författare, Winter 3
, har emellertid för

mer än 200 år sedan beskrifvit och afbildat en sådan häst,

som förevisades i Tyskland år 1663, och af hvilken en bild

skall bevaras i Köln.

Ising
4 omtalar ett 3 månader gammalt föl, som på hvarje

fot hade 2 öfvertaliga tår, liknande nötkreaturens lättklöfvar,

ehuru de sutto längre ut åt sidorna. Denna häst var sålunda

försedd med ej mindre än 8 extra tår eller inalles 12 tår

med hofvar, säkerligen det största antal, som funnits hos någon

nutida häst. Enligt senare, benäget meddelad uppgift af förf.

voro dessa bitar rörliga och genom en led förenade med sina

1 Anat. Heft. v. Merkel u. Bonnet. Wieshaden 1907, Bd. 26, s 108.

2 Amer. Journ. Sci. arts. ser. 3, vol. 17. 1879, s. 501. Jfr. Nathorst,

Jord. hist. II, s. 897. nedre fig.

3 De re equaria. Niirnberg 1703.
4 Maanedsskrift for dyrlasger. Bd. 9. Kjbnhvn 1897—98, s. 381.
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mellfotsben. Tyvärr blefvo alla dessa extra tår bortopererade

utan att någon afbildning dessförinnan blef gjord af det in-

tressanta, unika fallet.

Boas 1 beskrifver och afbildar ett märkligt, monströst fall

hos ett nyfödt föl, hos hvilket alla de yttre stilettbenen på

både fram- och bakfötterna voro utvecklade och försedda med

en eller flere tåben, under det att kanonbenet endast var ut-

Fig. 5. Häst med öfvertaliga tår.

(Efter fotografi, köpt 1902 på veterinärinstitutet i Stuttgart-.

bildadt på ena bakbenet och försedt med en tå, men pade öfriga

var förkrympt eller helt och hållet försvunnet och ej uppbar någon

tå. Wehenkel 2 beskrifver ett liknande fall hos ett nyfödt föl,

som kom till världen »helt piggt och lifskraftigt samt normalt

utveckladt utom med hänsyn till fötterna, på hvilka båda

stilettbenen på såväl fram- som bakbenen voro väl utvecklade,

1 Deutsche Zeitschr. f. Thiermedic. Bd. 6. Leipz. 1882, s. 271. Tafel III,

fig. 2-6.
2 Journ. Soc. Sci. med. et nat. Bruxelles 1812, s. 3.
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men med förkrympta tår, medan kanonbenen på bakfötterna

voro starkt reducerade och på framfötterna helt och hållet

försvunna.

Om äfven alla eller de flesta i det föregående omtalade

fall af polydaktyli kunna uppfattas såsom atavistiska bildningar,

är detta likväl, såsom förut är antydt, ej händelsen med alla

öfvertaliga tår hos hästen. Direktören för slakthuset i Malmö

d:r Arvid Bergman har benäget ställt till mitt förfogande en

fotografi (fig. 5) af en häst, född 1893 i Wiirtemberg, med två lika

stora, klöfliknande hofvar på hvardera framfoten och en mindre,

öfvertalig tå på insidan af hvardera bakfoten. Beträffande

framfötterna synes det mig uppenbart, att det här är fråga

om en »fördubbling» eller rättare en klyfning af den ursprung-

liga hufvudtån och möjligen någon del af kanonbenet i 2 lika

delar, ty möjligheten, att det skulle vara de två (2:dra och

4:de) sidotårna, som utvecklats på bekostnad af den fullständigt

försvunna (3:e) hufvudtån, synes så godt som utesluten.
1

I

det ofvan omtalade, af Wehenkel beskrifna fallet, som eljes

närmast skulle motsvara detta senare förklaringssätt, voro,

som nämnts, de till de här ensamt utvecklade stilettbenen

hörande tårna starkt reducerade och ej funktionsdugliga. Hvad

bakfötterna hos den tyska hästen angår, förefaller det vid första

påseendet, som om den öfvertaliga tån, hvilken — ehuru ganska

lång och väl utvecklad — är betydligt mindre än hufvudtån

med sin lilla hof, vore en atavistisk bildning, men i så fall

vore det, som ock Bergman framhåller, ett ytterst egendomligt

sammanträffande, om hos ett och samma djur polydaktyli,

som dock förekommer relativt sällan, skulle ha uppkommit på

två olika sätt. På grund häraf låter det tänka sig, att det

äfven här är fråga om en klyfning, ehuru de båda delarna

äro olikformigt utbildade. Det är gifvet, att blott en inre under-

sökning kan gifva ett tillfredsställande svar på denna fråga.

1 Joly, som anser hästens enda tå vara uppkommen genom en samman-

smältning af den ursprungliga 3:e och 4:e tån, betraktar ett dylikt fall af för-

dubbling som en återgång till det ursprungliga förhållandet, en uppfattning, som

knappast förtjänar något beaktande, enär den blifvit framställd på en tid, då man

ej kände de viktigaste dragen af hästsläktets utvecklingshistoria.
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Ehuru ej så vanliga som de atavistiska fallen af öfvertaliga

tår finnas dock åtskilliga fall äfven af fördubbling af tår om-

talade i litteraturen. Boas 1 beskrifver och afbildar några på

dylikt sätt bildade tår hos nyfödda föl. I det ena fallet var

hufvudtån på ena framfoten delad i 2 lika stora tår, som i

hög grad liknade de 2 stora tårna med sina klöfvar hos idiss-

larna, i det andra fallet voro hufvudtårna på båda framfötterna

uppdelade i 2 olikstora och osymmetriska tår. I alla de med-

delade fallen uppburos dessa tår på hvar fot af ett gemensamt,

odeladt kanonben. Geoffroy S:t Hilaire'2 meddelar ett fall,

då hos ett hästfoster den vänstra framfoten var försedd med

3 nästan lika stora tår, den högra med 2.
3 Detta meddelande

är af intresse äfven i ett annat afseende, enär det ger en

antydan om, huru dylika missbildningar åtminstone i några

fall kunna tänkas uppstå. Han omnämner nämligen, att mellan

tårna fanns en membran, som skiljde dem åt och hvilken tro-

ligen utgick från fosterhöljena. Ehuru Geoffroy ej förklarar

uppkomsten af de öfvertaliga tårna på detta sätt, synes dock

ej den möjligheten utesluten, att vid detta liksom vid andra

tillfällen en klyfning eller uppdelning af hufvudtån i 2 eller 3

delar kan äga rum genom från fosterhöljena utgående fastare

strängar eller membraner, som kommit att ligga tätt intill tåns

spets och därigenom vid dess utväxt liksom klufvit den, innan

den ännu vunnit tillräcklig fasthet i sitt inre. Men huruvida

detta förklaringssätt är tillräckligt för alla hithörande fall är

dock ovisst. Boas och andra vilja förklara bildningen af

sådana öfvertaliga tår genom ett slags knoppning från en

hufvudtå eller ett finger och räkna dit fall hos människor

med 6 eller flera fingrar på hvarje hand och lika många tår,

svin med 5 eller 6 tår på fötterna eller höns med 5 tår på

hvarje fot.

1 L. cit. s. 276. Taf. XI, fig. 7—9.
2 Ann. d. Sci. nat. T. II. Ser. 1. Paris 1827.

3 Möjligen kunna de af Marsh omtalade, men ej af honom undersökta

fallen med 3 tår på båda frambenen eller 3 på ena och 2 på andra framfoten

hänföras till samma kategori som Geoffroys fall, men Marsh nämner ej något

om tårnas inbördes storlek.
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I de hittills anförda exemplen på öfvertaliga tår hos hästen

har det alltid varit fråga om utveckling af den andra eller

fjärde tån eller en klyfning af den tredje, hufvudtån. Men

äfven af de för så länge sedan hos hästens förfäder försvunna

första och femte tårna ha några trott sig finna rester hos den

nu lefvande hästen. Joly och Lavccat 1 m. fl. särskildt äldre

författare ha sålunda i de s. k. kastanjerna, stora hornknölar

på insidan af hästens extremiteter i trakten af handlofven

(»knäleden») och vristen (»hasleden»), velat se rudiment af

hofvarna till de eljes försvunna första tårna (tummen och

stortån) på båda paren extremiteter. Mot denna hypotes talar

emellertid den omständigheten, att kastanjen åtminstone på de

främre extremiteterna är belägen ofvanför handleden och ej

nedanför densamma, hvilket ju vore det naturligaste läget för

en - - lat vara rudimentär -- tåbeväpning. Egendomligt vore

ju också, om endast de allra yttersta delarna af denna tå

skulle ha bibehållit sig, medan alla öfriga delar såväl af denna

tå som dess mellanfotsben försvunnit, då vi veta, att åtminstone

i fråga om skelettet de innersta delarna (mellanfotsbenen)

bibehålla sig längst vid försvinnandet af tårna. Anmärknings-

värdt är emellertid, att undantagsvis det större mångkantiga

benet (os multangulum majus) i handlofven, hvilket hos djur

med utvecklad första tå uppbär mellanfotsbenet till densamma,

förefinnes, ehuru i rudimentärt tillstånd hos hästen, ja, stundom 2

utgår t. o. m. från detta ben på insidan af det inre stilettbenet

ett flere cm. långt benutskott, som med all sannolikhet utgör

ett rudiment till den första tåns mellanfotsben. I vristen

finnes normalt äfven ett ben, motsvarande det, som hos 5-tåiga

djur uppbär den innersta tåns mellanfotsben, ehuru det här

vanligen är sammansmält med ett närliggande ben.

Af den femte eller yttersta tån (motsvarande vår lilltå)

har en tysk (anonym) författare
3

trott sig finna ett rudi-

1 Mem. Acad. d. Sci. Toulouse 1853.
2 Arloing, Uorganisation du pied chez le cheval. Ann. d. Sci. nat. Zool.

Ser. 5. T. 8. 1867.

3 P. A., Ueberreste des fiinften Zehengliedes beim Pferde, Wochensdir. t.

Thierheilk u. Viehzucht. Augsb. 1889, s. 321.
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ment — likaledes i hudbetäckningen — men endast på de

bakre extremiteterna hos hästen. I fosterstadiet vid den tid-

punkt, då den första hårbeklädnaden uppstår, ofta äfven efter

födelsen har han på utsidan af fotleden på båda bakbenen

nästan regelbundet funnit en långsträckt, hornartad bildning,

som dock snart affaller, men kvarlämnar ett sårigt ställe,

hvilket emellertid småningom lakes ihop och betäckes med hår

men ännu lång tid efteråt är märkbart genom sin mörkare

färg. Till och med på fullvuxna hästar har han ofta på

samma plats funnit antingen tämligen stora, hornvårtor liknande

bildningar eller platta, tunna hornskikt eller blott en fastare

beskaffenhet af huden och håren. Han betraktar nu dessa

bildningar såsom rester af den femte tåns hof liksom kastan-

jerna som rudiment af den första tåns och »sporren» af den

andra och fjärde tåns hornbeklädnad, men några bindande

bevis härför ha hvarken af denna eller — för så vidt jag har

mig bekant — af andra författare blifvit anförda. Någon annan

tillfredsställande förklaring på särskildt kastanjernas betydelse

har emellertid mig veterligt ej blifvit lämnad. Som

bekant har äfven åsnan dylika bildningar men endast på fram-

benen, medan sebran helt och hållet saknar sådana på såväl fram-

som bakbenen. För den händelse de förmodade resterna af

den femte tåns hof verkligen skulle vara sådana, synes det

högst egendomligt, att de äro mindre utvecklade än de suppo-

nerade rudimenten af den tidigare försvunna första tån, liksom

att de endast finnas kvar på de bakre extremiteterna, då vi

veta, att den femte tån längst bibehållit sig på de främre och

att öfvertaliga tår företrädesvis uppstå på samma extremiteter.

I skarp motsats till denna utveckling i hästens fotbyggnad

af öfvertaliga delar, som eljes för länge sedan gått förlorade,

står enligt Joly en tendens till en allt jämt fortgående förenk-

ling i den nutida hästens fotskelett. Genom undersökning af

en stor mängd hästar vid kavalleriskolan i Saumur har han

funnit, att stilettbenen ofta smälta tillsammans med det stora

kanonbenet genom en förbening i bindväfven mellan dessa

ben, sålunda en sammanväxning, liknande den, som normalt
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äger rum mellan hästens armbågsben och strålben, hvilka

hos hästens förfäder voro mer eller mindre fria. Han anför

flera bevis på att detta förhållande blifvit vanligare nu än det

varit i gamla tider. Hos ingen af de tusentals hästar från

uråldriga tider, hvilka funnits vid Solutré i Frankrike, har visat

sig tecken till denna nu så vanliga sammansmältning af mellan-

fotsbenen. Som ett historiskt bevis omnämner Joly, att de

äldsta hästanatomerna framhöllo såsom någonting märkvärdigt,

att bindväfven, som förbinder mellanfotsbenen, ofta förbenas

hos gamla hästar; nu för tiden sker detta nästan alltid. Joly

fann i kavalleriskolan, att förbening inträdt hos de flesta af

de undersökta hästarna efter 5-3, ja äfven 2 år. Dessa sam-

manväxningar, som särskildt förekomma hos trafvare och

kapplöpningshästar, äga emellertid i högre eller mindre grad

rum hos alla hästraser.

Äfven några af de små benen i hästens hasled visa enligt

Joly en stigande tendens att förena sig med hvarandra.

Enligt hans mening kommer detta att göra foten i ännu högre

grad lämpad att uthärda långvariga ansträngningar. Då dessa

ben ej äro sammanväxta, kan det lätt uppkomma inflammation

i ledytorna mellan de enstaka benen, en sjukdom, som be-

nämnes spätt. Vid botandet af denna sjukdom inträder i

regeln en dylik sammanväxning, men i talrika fall hade hos

de undersökta hästarna vid den nämnda kavalleriskolan en

sådan sammansmältning ägt rum utan föregående inflammation.

Joly betraktar detta som en ärftlig och naturligt spätt, ej åt-

följd af sjukliga rubbningar.

Visa sig dessa undersökningar och de på dem byggda

slutsatserna riktiga, vill det alltså synas, som om hästen, »en

af de mest fulländade mekanismer, som förekomma inom den

lefvande världen», och särskildt hans ställflyttningsapparat allt-

jämt vore stadda i vidare utbildning, som trots tillfällig åter-

gång till äldre, ursprungligare förhållanden sträfvar till en allt

större förenkling och fulländning af fotbyggnaden för ernående

af ökad styrka, snabbhet och uthållighet.



Sjöelefanterna skyddas.
Af Einar Lönnberg.

Inder
århundraden har människosläktet tagit en

tung och blodig tribut af de stora hafsdjuren

;för att erhålla späck, hudar, pälsverk och andra

'nyttiga produkter. Det är ju föröfrigt männi-

skans rätt att begagna sig af naturens alster

i^:^.T^?i både af det ena och det andra slaget, men

hon har ej rätt att sköfla eller fara fram så, att allting öde-

lägges. Hon har ej heller rätt att af vinningslystnad för stun-

den utrota nyttiga djurarter, som om de behandlades med hus-

hållning skulle kunna tjäna kommande släkten till stort gagn.

Många äro dock de djurformer, som redan utrotats eller som

hotas af undergång blott på grund af dylik vinningslystnad.

Bland dem som syntes vara närmast att drabbas af ödet voro

sjöelefanterna. I förhoppning om att kunna göra något för att

förebygga dessa intessanta djurs allt för snara utrotning sam-

manskrefs nedanstående nu i öfversättning återgifna artikel,

som benäget infördes i den ansedda engelska tidskriften »The

Field» i mars 1908 (n:o 2883. 541):

»För andra gången ha samlare 1
i vetenskapliga instituts och

museers intresse gjort alldeles slut på en liten flock af kalifor-

niska sjöelefanter på ön Guadelupe utanför Nedre Kaliforniens

kust. I december 1884 erhöll Mr Townsend ej mindre än 15

exemplar, hvilkas skinn och skelett sändes till National Museum

i Washington. Detta ansågs då vara slutet på den kaliforniska

sjöelefantens saga. Det hade dock i sanning varit en bättre

1 Denna gång Rotschilds. (Anmärkning i ><Fauna och Flora».)
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politik, om man i stället för att ställa till en dylik storslakt

blott tagit några få vuxna exemplar och därpå åstadkommit

ett effektivt skydd för de återstående. Alldenstund sjöelefan-

terna ej äro pelagiska i sina vanor, skulle deras skyddande ej

erbjudit sådana svårigheter som sjöbjörnarnes, men det är nu

sannolikt för sent. Hvad som allaredan skett, kan ej ändras,

och jag skulle ej ha vidrört den kaliforniska sjöelefantens sorg-

liga öde, om det ej varit för att rikta uppmärksamheten på det

faktum, att ett liknande öde hotar den sydliga rasen af detta

djurslag. Själhundsfångarna ha upprepade gånger gjort fruk-

tansvärda strandhugg på så väl Syd-Georgien som på Kerguelen

land, och sjöelefanterna ha på båda dessa stora öar mer än en

gång varit praktiskt taget utrotade. Under några år har det

ej lönat sig att besöka dessa öar i fångstsyften. Sjöelefanterna

ha sålunda haft tid att öka sig en smula. På sista åren ha

emellertid förhållandena ändrat sig, och dessa stora själdjurs

existens är nu i större fara än någonsin förut. Utvecklingen

af hvalfångstindustrien har gjort det möjligt och inkomstbring-

ande att anlägga beständiga faktorier till och med på de aflägsna

öarne i det antarktiska ishafvet. Det är redan ett sådant faktori

på Syd-Georgien, kanske flera, ty jag vet att andra planlagts.

Kerguelen land har besökts af hval- och själfångare i liknande

syfte. Men om dylika permanenta faktorier anläggas på öar,

som besökas af sjöelefanter, är det tydligt, att dessa stackars

djur ej ha någon möjlighet att få kvarlefva, om de ej skyddas

genom lag.

Det är absolut nödvändigt, att äfven dessa aflägsna öar i

den antarktiska oceanen skyddas mot plundring af hänsynslösa

människor, som drifvas af auri sacrafames. Om detta ej sker,

skall djurlifvet där ytterligt utarmas och många arter fullständigt

utrotas. Detta betyder ej blott en stor förlust för vetenskapen

utan tillika en stor ekonomisk förlust för kommande generationer.

Vederbörligt skyddade skulle dessa och andra värdefulla hafs-

djur lämna en betydande och ständig årlig inkomst. Såsom

det ställer sig för närvarande, svinner hastigt mer och mer

möjligheten för en dylik klok hushållning.

Fauna och Flora 1910. Haft. 3. 8
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I en afhandling »On the Fauna of South Georgia» (K. Sv.

Vet. Akad. Hand. Stockholm, Bd. 40 n:o 5, 1906) har jag beskrif-

vit tillståndet där och anmärkt, att sedan upptäckten af ön

mycket ändrats till det sämre. De pälsbärande sjöbjörnarne,

som för litet mer än hundra år sedan trängdes på Syd-Georgiens

stränder, äro alldeles utrotade genom människornas snikenhet.

Den vackra kungspingvinen är minskad i antal och dess till-

varo hotas. Hvem kan förutsäga, huru länge de harmlösa sjö-

elefanterna skola få stanna på denna en af deras sista tillflykts-

orter? Man må dock hoppas, att den rättmättige ägaren af ön

skall genom lagstiftning reglera, i hvilken utsträckning djurlifvet

där skall få beskattas, och sedan upprätthålla lagens helgd,

därigenom lämnande skydd åt de arter, som äro mest utsatta

för faran att utrotas. Framför allt borde okynnigt ödslande

strängt förbjudas och drabbas af höga straff.

Syd-Georgien upptäcktes 1775 af Cook, som tog ön i besitt-

ning i konungens af Storbrittanien namn och gaf den namn till

hans ära. Det är sålunda från England, som lagstiftning till

skydd för djurlifvet på Syd-Georgien — i synnerhet för sjö-

elefanter och kungspingviner - - skall komma. Det skulle vara

synnerligen tillfredsställande, om detta förslag skulle tillvinna

sig uppmärksamhet och väcka intresse hos någon, som hade

vilja och förmåga att åstadkomma sådan lagstiftning. Om detta

kunde genomdrifvas, skulle det säkerligen vinna sympati hos

hela den vetenskapliga världen och alla naturälskare och för

framtiden ha viktiga följder. Om England vill taga ledningen

med afseende på Syd-Georgien, är det mer än sannolikt, att

Frankrike omedelbart skulle följa exemplet såsom ägare af Kergue-

len land, ty det måste vara klart för hvarje upplyst omdöme, att

det är det nuvarande släktets plikt att handla med ögonen

öppna för eftervärldens intressen.

Jag påstår ingalunda härmed, att sjöelefantens existens på

Syd-Georgien hotas af kapten C. A. Larsen, direktör för det

första hvalfångstfaktoriet på ön. Han har nämligen högtidligen

lofvat att, så godt han kan, skydda dessa intressanta djur.

Men andra skulle kunna komma, eller ha kanske redan kommit,
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som äga mindre hänsyn. I sådant fall kommer konkurrens och

rivalitet att uppstå, och därmed är sjöelefanternas öde beseg-

ladt. De, som önska närmare kännedom om Syd-Georgiens

sjöelefanter och djurlifvet där, hänvisas till nämnda uppsats,

som äfven är illustrerad med fotografier.

Kgl. Vetenskapsakademien, Stockholm.

Einar Lönnberg.

Någon tid efteråt i n:o 2886 af samma tidskrift (p 666)

kompletterades de redan lämnade uppgifterna och det yttras

därvid i öfversättning bl. a.: » Jag har sedan mottagit

underrättelser, som visa, att sakens ställning är t. o. m. sämre

än jag trodde den vara.

Angående Syd-Georgien vet jag nu, att ett annat hvalfångst-

bolag har börjat sin verksamhet vid denna ö. Jag har likväl

ej hört något om sjöelefanterna, så att det är kanhända icke

för sent att skaffa en sträng lagstiftning för att förekomma

dödandet af dessa sällsynta och intressanta djur och gifva dem

tillräckligt skydd. Det är tydligt, att detta bör ske med möjliga

minsta dröjsmål.

Crozet-ön, en annan britisk antarktisk besittning, har nyss

roffats af norska själhundsfångare. Dessa ha just återkommit

hem och skryta med att ha hemfört »1800 skinn af själhundar

och sjölejon». Huru många äro kvar?

Från Kerguelen land ha sorgliga nyheter kommit. Det

säges, att en norsk själfångarefirma har erhållit koncession på

hval- och själhundsfångst där under tjugotvå år. Om ej några

reglerande bestämmelser gjorts eller skola gifvas, är det själf-

klart, att ingen enda sjöelefant ej heller någon annan själhund

kommer att öfverlefva dessa tjugotvå år.

Jag skulle vara mycket tacksam, om Ni ville fästa allmän-

hetens uppmärksamhet på dessa fakta och tala för nödvändig-

heten af en skyndsam lagstiftning.»

Något senare samma år hade jag tillfälle att i London af-

handla saken med intresserade och inflytelserika personer,

såsom lord Avebury, Mr Meade Waldo m. fl. Detta gjorde, att
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saken togs upp på allvar. En framställning gjordes till »the

Colonial Office» af »the Society for the preservation of the

Wild Fauna of the Empire», hvarvid också framlämnades till

Lord Crevve en afskrift af ett bref från mig, i hvilket sakläget

klargjordes. Följden häraf var, att guvernören på Falklandsöarne

anmodades att taga i öfvervägande, hvad som kunde och borde

göras för sjöelefanternas bevarande. Guvernören rapporterade

då, att »Compania Argentina de Pesca» hade fått koncession

att idka hvalfångstindustri etc. på Syd-Georgien med villkor,

att bolaget ej skulle få bemäktiga sig eller döda något djur på

själfva ön. Ett annat bolag, som emellertid sedan upplösts,

»South Georgia Exploration Company», hade också fått sin

koncession med villkor att ej några själhundar skulle få dödas.

Senare ha bestämmelser införts i alla koncessioner, som redan

ha beviljats eller stå i begrepp att beviljas för någon verk-

samhet i hafvet omkring Syd-Georgien, att det är förbjudet

att taga sjöelefanter. Kolonialstyrelsen på Faklandsöarna har

äfven sändt en tjänsteman till Syd-Georgien för att öfvervaka

förhållandena under hvalfångsttiden. Dennes närvaro torde

garantera, att inga öfverträdelser af bestämmelserna ske. Sam-

tidigt har äfven utfärdats en kungörelse om, att inga själhun-

dar af något slag få fångas i hafvet inom territorialgränsen

för de till eller under Falklandsöarna hörande område således

äfven Syd-Georgien.

Senare underrättelser från the Earl of Crevve meddela, att

tjänstemannen, som nu residerar på Syd-Georgien, skall kvar-

stanna där hela tiden under tre år i sträck sålunda ej blott

under hvalfångsttiden, som först bestämdes. Det har äfven

medgifvits ett bolag, att under en säsong taga ett visst begrän-

sadt antal själhundar. Detta antal bestämmes af tjänstemannen

efter inspektion af yngelplatserna. Tillåtelsen omfattar blott

sådana själhundar, som ej äro i fara att utrotas och totalför-

bud inträder hvarje år under tiden 1 okt. till och med 31 dec.

Härmed har den britiska regeringen vidtagit åtgärder, som

säkerligen skola hälsas med tacksamhet och glädje af hela den

civiliserade världen, hvarhelst än känsla och intresse finnes
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för naturen. Saken har också ordnats pa det praktiska sätt,

som i allmänhet kännetecknar det engelska systemet. Redan

förut har England visat sig vara ett föregångsland, då det

gäller att med kloka anordningar skydda djurlifvet i dess afri-

kanska kolonier. Det skulle vara att hoppas, att dessa nya

reglerande bestämmelser vid Syd-Georgien skulle inleda en ny

aera, som skall medföra ett ytterst väl behöfligt skydd äfven

för de stora hafsdjuren. De pälsbärande sjöbjörnarna äro full-

ständigt utrotade på många ställen, där de förut voro all-

männa, och många andra närsläktade djur äro ytterligt deci-

merade samt starkt hotade. Stilla Hafs-hvalrossen lär i det

närmaste vara slut och hvalrossarna i de till Atlanten stötande

delarne af Norra Ishafvet äro mångenstädes alldeles utrotade

och på återstående ställen fåtaliga, så att de snart torde full-

ständigt duka under för den hänsynslösa förföljelsen. Äfven

hvalarnes historia är liknande. Den kaliforniska grå-hvalen

Rhachianectes glaucus) är fullständigt utrotad. Nordkaparen

torde på allvar snart gå samma väg, och detsamma gäller nog

om åtskilliga andra, fastän man ej så noga känner till saken.

Hvalfångarne fortsätta, så länge det finns något att taga.

För att kunna vinna något effektivt resultat genom en lag-

stiftning till skydd mot de stora hafsdjurens utrotning kräfvag

dock internationella öfverenskommelser. Skulle det vara så

omöjligt att få till stånd dylika i ententernas och skiljedoms-

stolarnes tidehvarf?



Svansens betydelse och användning
hos ryggradsdjuren.

Af

Einar Lönnberg.
(Forts.)

^^^p^l!^""^
1

ii ganska lång svans är det primära hos dägg-

Wfä-Wé^£$l djuren, det lärer utvecklingshistorien. Närsvan-

I «PL <\M^^^- sen är kort, nar den sålunda blifvit föremål för

ÉM^EflMsiilfll en sekundär reduktion och denna måste ha sina

IWwT-f^j g vissa bestämda orsaker. Den tydligaste orsaken

^är^feäs&iL^i till att svansen reduceras i storlek eller kanske

i det närmaste alldeles afskaffas såsom framskjutande kropps-

parti är naturligtvis, då den till följd af djurets lefnadssätt är

till hinder eller kanske rent af är skadlig. Men äfven i sådana

fall, då den ej är hvarken direkt skadlig eller hinderlig utan

snarare blott obehöflig, blir den utsatt för reduktion, emedan

djuret ej har något bruk för den. Detta är en organismens

sparsamhetshushållning. Organ, som ej längre äro till någon

nytta, undandragas näring allt mera och mera, emedan denna

näring bättre behöfves för andra organ. De ej längre nyttiga

organen stanna därför i växten och bli så småningom under

utvecklingens gång alltmera och mera förkrympta.

Redan vid behandlingen af de lägre ryggradsdjuren i det

föregående ha vi funnit, att gräfvande djur i allmänhet redu-

cera sin svans, emedan den ej är till någon nytta, men där-

emot kan bli skadlig för ägarne, därigenom att den utgör en

anfallspunkt för fiender, som förfölja dem i deras hålor. Denna

sats äger också sin tillämpning bland däggdjuren och svansen

har därför helt och hållet eller i det närmaste försvunnit hos

en mängd af de mest utpräglade gräfvande formerna, sådana

som t. ex. lefva ett mullvadsliknande lif. Denna reduktion har

oberoende af hvart annat inträffat upprepade gånger inom de

mest olika grupper. Bland kloakdjuren har det gräfvande myr-
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piggsvinet (Echidna) reducerat bort svansen. Bland pungdjuren

lämnar den lilla gula pungmullvaden (Notoryctes), som gräfver

sig fram under jordytan i Centralaustraliens öknar, ett utmärkt

exempel på samma sak. Äfven den stora gnagarlika vom-

baten (Phascolomys) bland pungdjuren utgör ett exempel på en

svanslös gräfvare. Bland insektätarne gäller det samma om
guldmullvadarne (Chrysochloris) i Sydafrika, de äkta mullva-

darne (Talpa) i Europa och Asien samt deras mycket liknande

släktingar Scalops etcj i Nordamerika. Bland gnagarna finnas

många liknande exempel på svansens reduktion hos gräfvande

former, som föra ett underjordiskt lefnadssätt. Det kan er-

inras om släktet Spalax (»blindråttor» eller »mullvadsråttor»)

i Sydosteuropa och angränsande delar af Asien, gofferråttorna

(Geomys) och deras släktingar i Nordamerika, rotråttorna (Rhi-

zomys) i Indien och Afrika. I Sydafrika förekomma tvenne

släkten gräfvande gnagare (det ena af dem äfven i Ostafrika),

som till följd af sitt mullvadslika lefnadssätt af boerna kallats

»zand mol» (Bathyergusj d. v. s. sandmullvad, och »bles mol»

(Georhychus) , bläsig mullvad». De lefva under jorden, lifnä-

rande sig af rötter, lökar och dylikt» och så godt som sakna

svans. Hos de gräfvande hamstrarne i mellersta Europa och

Asien är svansen ej mer än en fjärdedel så lång som kroppen.

Hos sorkarne är ju svansen i allmänhet helt kort och hos

lemlarne ännu kortare. Hos de i Centralasien hemmahörande

släktena Ellobius och Siphneus, som föra ett sorkartadt lef-

nadssätt, är svansen i öfverensstämmelse härmed helt kort.

Murmeldjuren (Arctomys) i gamla världens bergstrakter från

Alperna och österut samt »präriehundarne» (Cynomys) i Nord-

amerika ha alltid kort svans 1 och detta är ofta fallet äfven med

siselarterna (Spermoplulus) just emedan de äro gräfvare, ehuru

deras släktingar ekorrarne ha lång svans.

I Nordafrika lefver en liten gnagare känd under namnet

gundi, Cteiiodactylus, som har sina tillhåll i klippskrefvor och

hos hvilken svansen är reducerad till en kort stump. Den

1 Den är dock ej alldeles bortreducerad, emedan den användes som signal-

organ.
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sydamerikanska viscachan (Lagostomus trichodactylusj är ock-

så ett af de många exemplen på gräfvande gnagare med rela-

tivt kort svans. Den lefver i kolonier och är mycket illa om-

tyckt, ty dess talrika gräfda gångar förorsaka ofta olycksfall,

därigenom att ridhästar trampa ned sig i dem och löpa fara

att bryta benen.

Om svansen däremot har någon viktig funktion t. ex. vid

hoppning eller på annat sätt, bibehålies den naturligtvis till

följd häraf i sin fulla utveckling, äfven om djuren gräfva sig

hålor i marken såsom t. ex. gerbillerna, det är en själfklar sak.

De små piphararna [Ochotona eller Lagomys) bebo klipp-

hålor eller gräfda gångar hufvudsakligen i norra Asien, men

en art i Sydryssland, och de ha i öfverensstämmelse med

detta lefnadssätt förlorat svansen.. Det är också sannolikt,

att svansens reduktion hos kaninernas och hararnes stamfäder

haft en liknande orsak, fastän den förkortade svansen sedan hos

de nu lefvande fått en annan betydelse, som ofvan anförts.

Äfven inom rofdjurens ordning möta vi en rad af gräf-

vande former med reducerad svans. Inom vår egen fauna ha

vi vår välkända gräfling, hvars svans är helt obetydlig. Till

samma släkte finnas äfven närstående arter genom hela norra

och mellersta Asien till Japan. I Nordamerika finnas också

gräflingar, (Taxidea), som ej afvika från gamla världens i ifråga-

varande afseende. I Afrika lefva de likaledes så godt som

svanslösa honungsgräflingarne Mellivora) och i Indien stink-

gräflingarne ( Mydaus). De sista, som ha den högst obetydliga

svansen besatt med en rätt stor hårbuske, utmärka sig genom

sina starkt utvecklade analkörtlar, hvilka utveckla en stank,

som kan täfla med skunkens.

Sedan en djurform till följd af ett gräfvande lefnadssätt

förlorat svansen, kan den naturligtvis ej ånyo återförvärfva

en väl utvecklad svans, äfven om den öfverger sina gräf-

vande vanor. Det är därför sannolikt, att en del däggdjur

äro svanslösa, emedan deras stamfäder till följd af dylikt lef-

nadssätt förlorat svansen. Det är möjligt, att något dylikt gäller

om björnarne. Då vattenlif ingalunda åstadkommer reduktion
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af svansen, utan tvärtom detta organ ofta plägar tillpassas

härför, såsom ofvan framhållits (t. ex. hos uttrar m. fl., jfr sid.

50 och ff.), men däremot själhundarne blott ha en kort stubb-

svans, så är det antagligt, att hos deras förfäder svansen af

någon anledning reducerats redan, innan de börjat att i någon

betydligare utsträckning vistas i vatten. Då björndjur och själ-

hundar kunna anses ha ganska närstående ursprung, är det

kanske samma anledning, som gjort båda svanslösa.

Ett gräfvande djur, den lilla bältmusen (Chlamydophoras)

från Argentina, som trots sitt lefnadssätt har svansen i behåll,

lämnar icke dess förty ett bevis för, att detta organ i vanligt

läge ej är nyttigt för djur med dylikt lefnadssätt. Detta djur

har visserligen en väl utvecklad svans, men den är böjd framåt

mellan benen och in under buken. På sådant sätt kan

den ej bli någon angreppspunkt för en bakifrån kommande

fiende, utan denne möter det kraftiga pansaret öfver dju-

rets bakdel, som bildar liksom en vägg tvärsöfver den gräfda

gången.

Det har ofvan påpekats, huru stor nytta trädklättrande

djur på flera olika sätt kunna ha af sin svans, i synnerhet om

de äro lifliga i sina rörelser och företaga språng från gren till

gren. Det förefaller då egendomligt, att några trädklättrande

däggdjur skulle ha reducerat bort svansen, men det finnes dock

ej så få dylika inom vidt skilda ordningar. Det torde då vara

skäl i att taga en öfverblick öfver dessa svanslösa trädklätt-

rare för att se, hvilka egenskaper de ha gemensamma och om

man däraf kan draga några slutsatser. I östra Australien

träffas »pungbjörnen» eller koalan (Phascolarctus). Det är en

oförarglig varelse, som håller till i trädkronorna och när sig

af deras löf och späda skott. Den rör sig med så stor lång-

samhet, att man stundom hör den kallas det australiska trög-

djuret». Detta namn leder oss öfver till de egentliga trög-

djuren eller sengångarne, som fördelade på tvenne släkten, de

tretåiga ( Bradypus) och de tvåtåiga (Cholcepusj , bebo Central-

amerikas och Sydamerikas tropiska urskogar. Äfven de lefva

af blad, och att de ej äro lifliga antydes ju redan af namnet.
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Vanligen stanna de kvar i ett träd, så länge som där finnes

någon föda åtkomlig för dem.

Bland halfaporna träffas också trädklättrande svanslösa

former, de s. k. loris och pottos. Af de senare (Perodictius)

finnas tvenne hufvudarter, en grå och en rödbrun, båda från

Västafrika. De äro omkring 20 cm. långa och i det närmaste

svanslösa. Deras vanor äro nattliga och deras rörelser utom-

ordentligt långsamma, men det oaktadt förstå de ganska bra

att fånga sitt byte, som består af insekter. Af loris finnas två

slag, den smärta lorin (Loris) och den tröga lorin (Nycticebus).

Den förra, som förekommer rätt talrikt i Ceylons och Syd-

indiens skogar, är smutsgrå till färgen med 20 cm. lång men

så tunn kropp, att den ser utmärglad ut, isynnerhet som dess

ben äro rätt långa. De tröga loris äro utbredda öfver bortre

indiska halfön från Assam och Birma till Malacka samt på

Sundaöarne och Filippinerna. De variera i färg och utseende

från askgrått till ljust rödbrunt med en mörkare ryggstrimma

från kastanjebrunt till svart. Såsom de föregående äro de

nattliga till sina vanor och långsamma i sina rörelser, som

träffande skildras på följande sätt. »När den klättrar griper

den en gren först med ena handen sedan med den andra. Då

den fått säkert tag med båda händerna, flyttar den en af bak-

fötterna och sedan den fattat säkert fäste med den flyttar den

den andra. Den släpper ej sitt tag med bakfötterna förr än

den har säkert grepp med händerna.» Det kan tydligen ej gå

fort med en sådan metod, äfven om det går säkert.

Af dessa nu anförda exempel framgår alltså alldeles tyd-

ligt, att det mest utmärkande draget för dessa svanslösa träd-

klättrare är att de röra sig långsamt, man skulle nästan kunna

säga betänksamt. En lång svans skulle alltså ej kunna tjäna

dem såsom balans eller styrorgan, då de ej hoppa, men den

skulle kunna blifva dem till skada, emedan deras fiender kunde

gripa tag i den och så fasthålla dem. Men som onyttigt och

måhända skadligt organ har den undergått reduktion.

Liksom det bland halfaporna finnas lifliga hoppande lång-

svansade former och tröga svanslösa, sä företer Sydamerikas
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apvärld äfven exempel på båda delarne. Uakari-aporna i Bra-

siliens urskogar äro nämligen helt stubbsvansade, men denna

svansreduktion är ej så mycket orsakad af en minskning af

svanskotornas antal, ty de äro fortfarande 15 17, utan genom

en minskning i storlek af alla delar. Uakari-aporna äro vis-

serligen ej så långsamma som loris, men de hoppa aldrig som

sina långsvansade släktingar utan springa bland grenarne och

komma så godt som aldrig ned till marken. Ofta hålla de för

öfrigt till i skogar, hvarest marken är öfversvämmad. De ha

ett egendomligt utseende. Ett par arter ha nakna skarlakans-

röda ansikten, men en är svarthufvad. De lefva af frukter och

annan vegetabilisk kost.

Bland gamla världens apor finnes en stor grupp, babia-

nerna, som alldeles öfvergifvit trädklättrandet och som uteslu-

tande löpa på marken eller klättra bland klippor. De kunna

ej ha någon nytta af en lång svans såsom deras nära släk-

tingar, de bland trädens grenar djärft hoppande markattorna,

och såsom en följd häraf har svansen i mer eller mindre hög

grad reducerats hos babianerna. Hos mandrillen och drillen

är t. ex. svansen blott en obetydlig stump och liknande förhål-

lande kan äfven konstateras hos vissa andra babianer såsom

t. ex. den malajiska. Hos andra babianformer, t. ex. gelada-ba-

bianerna, är svansen däremot en prydnad och därför lång och

försedd med en tofs i ändan.

Inom en annan grupp af apor, makakerna, är svansen på

samma sätt i vissa fall starkt reducerad. Ett godt exempel

härpå visar den enda apart, som i vildt tillstånd finnes i

Europa, nämligen magoten (Inuus inuusj, som på vår konti-

nent bebor Gibraltars klippor, men dessutom Nordafrika från

Marocko till Algier. Äfven andra typiska makaker, som i flera

olika raser bebo Ostasien från Tibets snöfjäll till de stora

Sundaöarne, ha rudimentär svans, och ungefär detsamma kan

sägas om den japanska makaken. Men alldeles på samma

sätt som bland babianerna finnes bland makakerna några for-

mer, hos hvilka svansen tagits i anspråk såsom prydnad, och

den har då ej bortreducerats, utan i stället blifvit försedd med
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en tofs i spetsen såsom hos den indiska Macacus silenus.

Svanstofsen hos denna är gråaktig eller hvit, liksom den yfviga

skäggkrans, som omgifver ansiktet, är grå, under det att djuret

i öfrigt är svart.

De stora människoliknande aporna orangutan, gorilla och

schimpans äro visserligen trädklättrare, men deras klättrings-

metod är snarare öfverensstämmande med de ofvan omtalade

tröga trädklättrarnes, och de göra inga språng af sådan art,

att en lång svans kunde vara dem till nytta såsom balans-

organ. De ha också därför förlorat svansen i öfverenstäm-

melse med öfriga djur med liknande lefnadssätt.

Däggdjur, som löpa på alla fyra fötterna och utföra täm-

ligen jämna rörelser, d. v. s. ej företaga plötsliga språng,

kunna ej ha någon nytta af svansen som balansorgan såsom

redan i viss grad antydts. Om de sålunda ej kunna ha någon

annan särskild användning för den, blir den reducerad i mer

eller mindre hög grad. Denna reduktion går desto hastigare,

om svansen genom några vissa omständigheter kan bli till

någon skada eller obehag. I mycket kalla länder t. ex. är det

fara, att ett långt smalt organ som en svans lätt skall förfrysa

till sina yttre eller yttersta delar. I öfverensstämmelse härmed

finna vi svansen hos myskoxen, bergfår och stenbockar samt

renar i hög grad reducerad.

Det är sålunda öfverallt genom hela djurserien en nog-

grann öfverensstämmelse mellan svansens utveckling både till

sättet och graden och denna kroppsdels funktion och bety-

delse för djuret såväl i positiv som negativ riktning. Under-

stundom kan det visserligen vara svårt att inse betydelsen af

ifrågavarande organs utveckling eller reduktion, men detta är

helt och hållet beroende på, att vi människor ofta ej kunna

sätta oss in i djurens lif och lifsförhållanden utan gärna äro

benägna att lägga en måttstock därpå, som är hämtad ute-

slutande från våra egna förhållanden. Resultatet af ett sådant

tillvägagångssätt blir då i regel ytterst skeft och vilseledande,

äfven om det stundom för en del kan förefalla tillfredsställande.



Ett subfossilt elghorn.

ör någon tid sedan förvärfvade Riksmuseum

genom bemedling af kammarherre L. Reuter-

[^'HiiiK skiöld ett subfossilt horn af elg. Detta hade

' år 1905 påträffats af skogvaktare Stocksehus

vid utdikning af Fixbyle storkärr i Fasterna

socken i Upland, Stockholms län. Hornet låg

på 1 meters djup hvilande på leran under svartmylla. Fixbyle

storkärr har en areal af omkring 20 tunnland och utgöres af

en väl förmultnad lågmosse, som är så fast, att den sedan

mannaminne användts för slätter.

Hornets utseende framgår af bifogade bild. Det är ett

fälldt horn med 6 spetsar, af hvilka de tre öfversta, som troli-

gen stuckit upp högst, mest lidit af »tidens tand» och äfven

blifvit något afbrutna. Spetsarne äro ganska långa. De två

främsta, som sinsemellan äro förenade, äro genom en djupare

urringning skilda frän tredje spetsen, bilda sålunda en ögon-

skofvel, medan de 4 återstående taggarne höra till höjdskof-

veln, som dock ej är särdeles starkt utvecklad. Dess bredd

från bakkanten till urringningen mellan 3:dje och 4:de taggen

är 16 V.- cm. mätt på den konvexa sidan. Afståndet från ro-

senkransen till den 5:te spetsens afbrutna ända är 48 cm. och

afståndet från hornets bakkant till spetsen af den 2:dra tag-

gen, som är längst af de båda ögontaggarne, är 45 ' 2 cm.,

båda måtten mätta i båge längs den konvexa sidan. Rosen-

kransens omkrets är 24 cm. och stångens 15 cm. Fällnings-

ytan mot rosenstocken når 50—53 mm. Något särdeles stort

eller kraftigt horn är ju detta ej, och skoflarne äro ej heller
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så starkt utvecklade, som man ofta tror alJtid skulle ha varit

fallet hos forntida elgar. Tvärtom är ju detta horn af rätt

»modern» typ med relativt långa spetsar och tämligen liten

skofvel.

Men huru gammalt är detta horn? Det är en fråga, som

genast tränger sig fram, då det gäller ett fynd af dylikt slag.

Att det måste vara mycket gammalt, därpå tyder dess läge

direkt på leran. Hade prof af leran tagits och likaså prof af

den omgifvande »svartmyllan» skulle saken nog lätt kunnat utre-

das, men nu låg en tid af flera år mellan fyndets anträffande

och dess införlifvande med Riksmuseets samlingar, och det var

därför omöjligt att med visshet få dylika jordprof från samma

plats. Tyvärr var hornet också så väl rengjordt, att inga rester

af de en gång omgifvande jordlagren syntes finnas kvar. Emel-

lertid träffades vid noggrant letande slutligen mellan ett par

pärlor i rosenkransen ett stycke hoptorkad gyttja af omkring

5— 6 kubikmillimeters storlek och mellan ett par andra ett

annat dylikt något mindre. Detta förefaller nu ej vara mycket

att stödja en utredning på, men professor G. Lagerheim åtog

sig dock välvilligt att företaga en undersökning af det lilla

materialet. Redan följande dag erhölls följande svar: »Profvet

utgöres af gyttja, bestående af fint fördelade högre växter och

täml. sparsamma diatomaceer. Trädvegetationen vid gyttjans

afsättning bestod af al, björk, ek, hassel, lind, tall. I ett pre-

parat fanns ett pollenkorn af gran, hvilket torde utvisa, att

gyttjan afsatts kort före granens invandring.»

För* de flesta torde det kanske synas gåtfullt, huru så

vidtgående slutsatser kunna dragas af ett par dylika små gyttje-

fragment, men saken är helt naturlig. Det är ju allbekant,

huru våra trädslag alstra frömjöl i billioner sinom billioner.

Alla ha sett huru, när träden blomma, massor af detta frömjöl

eller pollen såsom ett gult stoft betäcker sjöars och andra vat-

tensamlingars yta, och det är alltså själfklart, att dylik pollen

från den omgifvande trädvegetationen ovillkorligen måste

komma med vid gyttjebildning i ett träsk. Pollenkornen äro

också så motståndskraftiga, att de ej förstöras utan bevaras
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genom årtusenden i torf och gyttja i sådant skick, att de se-

dan kunna under mikroskopet igenkännas och till arten be-

stämmas. Men äfven om sålunda förklaringen är enkel, måste

det betecknas såsom en vetenskapens triumf, att en dylik be-

stämning kan utföras!

För att återvända till nu föreliggande fall så är att märka

följande. Då fyndplatsen under Littorinatiden täcktes af haf-
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vet, skulle man redan häraf kunna såsom sannolikt antaga, att

den lera, hvarpå elghornet hvilade, afsatts i Littorinahafvet.

Ett sådant antagande styrkes ytterligare af det faktum, att

bland de diatomaceer, som prof. Lagerheim fann i profvet,

funnos sönderbrutna Campylodiscus-for mer, som äro karak-

teristiska för nämnda haf, och hvilka härrörde sig frän leran.

Hornet har sålunda fällts och kommit till fyndplatsen mot Li-

torinatidens slut.



Några iakttagelser om slagugglan,

Syrnium uralense Pall.

Af Alarik Behm.

^pJPfpikim slagugglan har litteraturen ganska litet att

wlt\tL\l aoniförmäla. Bland våra svenska zoologiska för-

fipj tattare säger Nilsson om denna uggla: »Lika-

^som till utseendet skall hon äfven till lefnads-

ffl$. sättet likna kattugglan» och håller före att hon

fåj^Sb^äibnä&llSSGi ^^ en verkli§ nattuggla. Kolthoff och Jäger-

sköld förklara, att »om slagugglans lefnadssätt veta vi så godt

som intet. Hon skall dock stundom jaga äfven om dagen.

Hennes ljudliga varningsrop säges likna bräkandet af en get.»

Brehm säger b. a., att »på grund af vår ringa kännedom om

denna uggla kan någon uttömmande lefnadsbeskrifning om

henne icke tecknas. — Till sina häckplatser infinner hon sig,

enligt von Tschusi, senast i april. Kärleken uppeggar äfven

henne och man förnimmer nu hennes långt hörbara rop, som

af somliga liknas vid getens bräkande, enligt andra, hufvud-

sakligen grefve Wodzicki, däremot ett högljudt tjutande, en

blandning mellan bergufvens och kattugglans skrin, understun-

dom erinrande om ringdufvans kuttrande.»

Till Skansens zoologiska trädgård har slagugglan ej ofta

erbjudits. Inalles har här funnits endast 10 stycken, däribland

en kull på 4 ungar från Västerbotten. Af de öfriga har en

kommit från Norrbotten, en från Jämtland, två från Dalarne, en

Fauna och Flora 1910. Haft. 3. n
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infångats i Uppsala och en tagits inne i en verkstadslokal å

Bergsunds mekaniska verkstad invid Stockholm. Visserligen

ha flera af dessa ankommit till Skansen i rätt dålig kondition

men har jag äfven med de öfriga gjort den erfarenheten, att

slagugglan tillhör de ömtåligare ugglearterna. Medan t. ex.

fjällugglan varit här i bur ända till sexton år, har det ej lyckats

mig hålla denna uggla längre än tre år. Slagugglan gör in-

tryck af att vara en ganska trög fågel. Understundom har jag

visserligen iakttagit henne i rörelse — någon gång äfven ätande

— på förmiddagen, men oftast sitter hon stilla på sin gren

hela dagen. På aftonen flyger hon ned för att intaga föda

och sedan hon därefter med nästan pinsam långsamhet och

omständlighet druckit vatten, flyger hon åter upp och förblir

sedan orörligt sittande. Ofta har jag vid olika tider om nätterna,

kl. 10, 11, 12, 1, gått förbi hennes bur och alltid har jag då

funnit henne sittande stilla på samma plats. Af solljuset tyckes

hon ej alls besväras. Ofta synes hon än med öppna, än med

kisande ögon följa midt i solen förbiflygande måsar, kajor och

andra fåglar.

Som ofvan nämndes inköptes en af 4 ungar bestående kull

slagugglor från Västerbotten, närmare bestämdt från Myrhedens

station. Faglarne voro vid hitkomsten den 19 juni (1907) ännu

i ungdräkt. Två af dem dogo under loppet af 1908, men öfver

de två återstående har jag gjort några iakttagelser, hvilka här-

med meddelas.

Faglarne förvarades ända från hitkomsten i samma bur

som några fjällugglor, med hvilka de kommo godt öfverens.

Inne i deras bur hade jag i ett träd låtit uppsätta en större

holk, hvartill apterats en vanlig trälåda. Redan våren 1908

märkte jag att slagugglorna voro inne och tittade i denna holk,

men mera blef det ej denna gång. Första dagarne i mars i

år (1909) började de åter se sig om i densamma. Den 4 mars

vid g—7 tiden på e. m. iakttog min tjänstekamrat, intendenten

Vistrand, huru slagugglorna parade sig. Sittande på en gren

gaf hanen till ett högljudt läte, hvilket af den på en annan gren

sittande honan besvarades med ett mera lågmäldt. Hanen flög
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omedelbart därpå öfver till honan, hvarefter parning följde

under kvittrande eller kuttrande läten. — Nu flyttades fjäll-

ugglorna bort och ny sågspån lades in i holken. Den 11 låg

honan inne i densamma under förmiddagen, likaså den 12. Då

jag den 13 kl. 9 på morgonen kom upp till buren, lät hanen

hora ett djupt, fulltonigt läte som erinrade såväl om berguf-

veris som ringdufvans läte och som skulle kunna skrifvas som

»duhduh . . . dududduduruduh, duhduh . . . dududduruduh», ofta

upprepadt. Vid frambringandet af detta läte utvidgades strupen

på samma sätt som hos bergufven, då denne sitter och tjuter.

Honan svarade med ett hväsande ljud. Båda fåglarne sutto

härunder med slutna ögon. Äfven denna dags förmiddag till-

bragte honan i holken. Kl. 9 följande morgon lågo båda ugg-

lorna inne. De efterföljande dagarne låg honan inne hela dagen,

medan hanen satt orörlig på en gren tätt bredvid holken. Kl.

6 e. m. den 22 var hon ute, flög dock åter in efter cirka 10

minuter; kl. half 8 var hon åter ute, flög dock åter in, då jag

närmade mig.

För att emellertid om möjligt mera ingående få se hennes

beteende under vistelsen ute i buren, gick jag vid half sex

tiden dit upp i skogen och placerade mig så, att jag alltid hade

slaguggleburen i godt synhåll. Länge behöfde jag ej vänta.

Redan efter en kvart, således medan det ännu var full dager,

kom honan ut. I början flög hon härs och tvärs i buren där-

under frambringande ett ej starkt läte som närmast torde kunna

betecknas med »uäh, uäh, uäh, uäh». Dessemellan putsade

hon sig omsorgsfullt. Hanen satt under tiden stilla på sin

gren. En hackspett kommer flygande förbi buren och blir före-

mål för båda ugglornas lifliga uppmärksamhet: de huka ihop

sig, kisa med ögonen och följa honom med blicken tills han

försvunnit bakom träden. Nu flyger honan ned på snöfältet

och börjar ifrigt äta snö, som hörbart skrapas med näbbet ur

skaren. Därunder nästan ligger hon på bröst och mage. Efter

att på detta sätt stillat sin törst under en 10 minuter, flyger

hon åter upp och båda ugglorna bli nu sittande bredvid hvar-

andra en rund tid. Massor af kråkor skria högt i luften på
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väg till nattkvist och bekikas intresseradt af ugglorna. Sina

grannar i burarne bredvid, bergufvarna, kattugglorna och

korparne, hvilka alla nu äro i liflig rörelse, bry de sig däre-

mot ej om. Så flyger honan åter ned och börjar på samma

sätt som förut att äta snö. Därmed sysselsätter hon sig nu

längre tid än förra gången och hanen flyttar sig därunder några

gånger. Plötsligt låter han höra detta starka, fulltoniga läte

som ofvan är beskrifvet, flera gånger upprepadt. Nu flyger

äfven han ned på marken, hugger sig en half råtta och förtär

den med god aptit. Flyger sedan upp och sätter sig på hol-

kens tak. Honan slutar nu ändtligen sitt skrapande i snön

och öfvergår till den andra råtthalfvan. Med denna flyger hon

upp på holkens sittpinne; det blir medels några knirkande

läten ett litet samtal mellan makarne, hvilket resulterar däri,

att honan flyger bort och sätter sig på en gren, där hon i lugn

och ro förtär sin portion. Hanen åter flyttar ned på sittpinnen

och flyger efter några minuter in i holken. Klockan är nu

öfver sju. Det har mörknat rätt betydligt, korphanen har satt

sig bredvid sin rufvande hona, riptupparne skratta åt hvarandra

i sina burar, lohanarnes vrål blandar sig med vargarnes tjut,

och från småfågelburen därinne i skogen höras taltrastens

starka, melodiska slag. —
Under den följande tiden syntes ej honan vidare ute. Nära

en vecka förgick utan att hon intog någon föda. Den 31 mars

pä e. m. låg äfven hanen inne. Den 1 april kl. 8 på aftonen

flög hanen in och — jag kan säga — i samma ögonblick honan

ut. Aflösningen skedde blixtsnabbt och fullkomligt ljudlöst.

Den 3 kom hon ut vid half fyra tiden på eftermiddagen, flög

några slag omkring i buren, putsade sig omsorgsfullt, afleve-

rerade en boll och visade äfven på annat sätt oförtydbart att

hon nu åter börjat äta. Efter 10 minuter flög hon åter in.

Stark dags mej a var denna dag radande. - - De följande aft-

narne kom honan vanligen ut vid sextiden eller något senare

och aflösningen försiggick alltid såsom ofvan beskrifvits. Den

9 på morgonen låg äfven hanen inne. - - Då jag på förmid-

dagen den 19 april kom upp till buren, satt hanen på en gren
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och lät höra ett läte som jag ej förut hört. Det var svagt

och doft och skulle kunna skrifvas som »popopopo, popopopo»

ofta upprepadt. Endast då jag stod helt nära buren, kunde

jag uppfatta detsamma; på en 8— 10 meters afstånd var det

omöjligt att höra det, ehuru jag väl såg, att hans strupfjädrar

rörde sig vid ljudets frambringande. Tidigt på morgonen den

22 hördes inifrån holken ett hest skrockande läte, hvilket dock

pä intet sätt berörde den på sin gren i olympiskt lugn sittande

hanen. På f. m. samma dag kom honan ut under ett par

minuter och afgaf lysande prof på en god matsmältning

Den 26 flög honan flera gånger in och ut i holken, och då jag

följande kväll kom upp till buren, satt hanen och slet i ett

råttlår. Efter några minuter flyger han med råttlåret i näbbet

till sittpinnen, sticker in hufvudet i holköppningen och aflämnar

den läckra biten. Samtidigt hörs därinifrån åter samma skroc-

kande. Hanen flyger nu därifrån, återvänder dock inom kort

och flyger in i holken, inifrån hvilken nu tydligt höres ett svagt

spädt pipande. Efter en stund kommer hanen åter ut med

råttköttet. Den 28 och 29 låg äfven hanen inne mest hela

dagen; på aftonen sistnämnda dag, då han åter kommit ut, höres

först hans svaga »popopopo, popopopo» och senare det kraf-

tiga »duhduh ... dududduduruduh». Den 1 maj hittade jag på

marken i buren skalresterna af ett ägg, som tydligen blifvit

kläckt. På aftonen samma dag var honan ute, satt nere pä

marken och åt med god aptit. Flög sedan upp och satte sig

bredvid hanen och smällde flera gånger med näbbet, hvarpå

hanen genast flög in i holken. Då fåglarna följande dag voro

ute i buren beslöt jag undersöka holken. Jag påträffade dä

ett obefruktadt ägg samt ännu några rester af det föregående

dag funna skalet. Äggets längd och tjocklek var 50 och

42 Va m. m.

Den 4 maj dog helt plötsligt honan. Under hela maj må-

nad kunde man om aftnarna höra hanens fulltoniga läte, med

hvilket han liksom ville kalla på sin bortgångna maka.
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Till ofvanstående kan läggas, att i juli 1909 erhölls ytter-

ligare en slaguggla, unge för året, från Horndal i Dalarne.

I slutet af februari 1910 förmärktes, att denna uggla bör-

jade göra sig till för den gamle hanen. Denne förhöll sig dock

mycket reserverad - - ja det hände till och med att, då hon

satt tätt bredvid honom med näbben pillande honom i ansikte

och på hufvud, han resolut flög bort och satte sig i motsatta

delen af buren. Understundom lät han denna tid höra ett

skällande läte, »vå, vå, vå, vå».

I början af mars gjorde honan sina första besök i halken

och fjorton dagar senare var hanen äfvenledes därinne för nå-

gon kortare stund.

Efter ännu en vecka låg honan beständigt och aflöstes af

hanen liksom året förut. Äfven denna gång misslyckades emel-

lertid rufningen. Ett ägg hade lagts. Längd och tjocklek 49. 5

och 42 mm.



Några meddelanden angående förekomsten
af åtskilliga flyttfåglar i Halmstads-

trakten våren 1908.

WfflMIWPi ikasom under föriidet år var 19°8 års vår

ifflllil(|| i,;ä| ganska kylig, hvilket synes hafva menligt in-

!fljj|| IMWflflfff verkat på flyttfåglarnes regelbundna passage

^gj ^t--» ! nor"d

s§?
'

.^ ~g Framförallt var det de insektätande fåg-

j|fllifl!=l|!fE^JJJJ larne, som härigenom hindrades att i rätt tid

anlända och förnämligast de af dem, som lifnära sig af flygande

insekter.

Tidigast ankommo söderifrån lärkan och vipan. Redan

den 15 februari hördes den förra slå sin drill öfver fälten här.

Staren infann sig vid vanlig tid.

Sädesärlan och stenskvättan, som pläga visa sig den första

veckan i april, observerade jag ej förr än den 16 och 22 i må-

naden. Ungefär samtidigt anlände hufvudkontingenten af berg-

finkar, bofinkar och rödhakar.

Grågässen, som vid denna tid --23 april — pläga ha ägg

i Östersjöns skärgårdar, sågos då i färd med att flytta nord-

väst detta år.

Rödstjärtarne, som vanligen visa sig vid slutet af april,

voro ej här synliga förr än omkring den 8 maj, då de tillsam-

mans med svarta och hvita flugsnapparen i mängd infunno sig

i Halmstads planteringar, troligen hade de anländt hit natten

förut.
1

1 För några år sedan sågos bland flyttande flugsnappare äfven några ex-

emplar af halsbandsflugsnapparen, som dock ej häckar här.
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Nu hördes äfven trädpiplärkan slå sin drill.

Omkring den 7 maj sågs för första gången hussvalan, och

den 12 hördes göktytan och sågs grå flugsnapparen.

Tornsvalan sågs i enstaka exemplar den 14 och 15 maj,

men ankom i allmänhet ej förr än 8 dagar senare.

Den 15 maj hördes göken första gången.

Den 11 maj kommo buskskvättan och ärtsångaren.

Mot slutet af maj voro trädgårdssångaren och bastardnäk-

tergalen i färd med att sjunga.

En fågel, som man ytterst sällan observerar under vår-

flyttningarna, är blåhaken. Om höstarna har jag ofta iakttagit

och skjutit honom, då han hållit till i potatisåkrarna i slutet

af september. Såväl i Östergötland som i Halland har jag då

under rapphönsjakten fått se honom. Ja äfven i en trädgård

i Nyköping såg jag en gång en dylik fågel, på hvilken jag sköt,

dock utan att träffa.

I Kolthoffs och Jägerskiölds »Nordens Fåglar» säges

om blåhakens flyttning vårtiden, att han då ses ytterst sällan,

och att han då funnits år 1847
21

/« på Öland och tvä gånger

i Bohuslän 2
/e 1849 och 14

/s 1874 och möjligen några få gånger

till, hvarjämte tillägges, att denna fågelflyttning ännu vore höljd

i ett visst dunkel.

Den 16 maj, medan jag pä morgonen var stadd på pro-

menad uti en längs med hafvet, intill Halmstad belägen furu-

dunge, iakttog jag en (möjligen ett par) fåglar, som uppehöllo

sig uti ett invid en vattensamling befintligt lågt alsnår. Den

roströda fläcken på fågelns bröst uppväckte hos mig tanken

på att jag här hade för mig en blåhake, allrahelst fågelns

uppträdande ej öfverensstämde med deras, med hvilka han skulle

kunna förväxlas, rödhaken och rödstjärten. Medan jag följde

fågeln pa omkring sex meters afstånd från buske till buske

vid pass hundra meter framåt, under det han oupphörligt flyt-

tade sig undan för att till sist försvinna i bergtallsnåren intill,

hände sig, att han -- måhända vid åsynen af den bakom mig

gående rapphönshunden — på ett säreget sätt slog upp stjär-

ten och bredde ut den, så att jag fick tydligt se de karakteristiska
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svarta och roströda stjärtpennorna — denna för blåhaken

egendomliga teckning å stjärten har alltid varit ledning för mig

vid konstaterandet af arten, dä han uppflugit i potatislanden

hösttiden för rapphönshunden - nu kunde jag säkert påstå, att

fågeln ifråga var en blåhake.

Antagligen hade fågeln anländt söderifrån på natten och

efter sin färd öfver hafvet landat här. Flera dagar efteråt

sökte jag honom, men förgäfves. Troligen hade han efter att

här hafva intagit föda begifvit sig af mot norden.

Med hänsyn till att fågeln så ytterst sällan ses under vår-

passagen, har man uttalat den förmodan, att han skulle under

sina flyttningar från och till norden taga en annan kosa om

våren än om hösten; att han skulle tåga mera östligt vårtiden.

Måhända är detta icke fallet, utan färdas han äfven vår-

tiden samma väg som hösttiden, ehuru han då sällan iakttages.

Att fågeln hösttiden ofta ses, torde bero på, att han då mesta-

dels uppehåller sig i potatisåkrarne, som da under rapphöns-

jakterna öfvergås af i ornithologi hemmastadda jägare och af

jakthunden uppstötes.

Om våren, då fågeln återkommer till norden, ligger jakten

nere, fälten lämna honom föga skydd, han uppsöker då och

gömmer sig i buskmarkerna, samt ger sig ej som om hösten tid

att stanna längre på samma plats; liksom de flesta andra fåglar

skyndar han nu att så fort sig göra låter uppsöka sitt

forna hem. Sker denna färd från södra Sverige till norden

under loppet af en natt, så kan man däraf samt af öfriga om-

ständigheter förstå, hvarför fågeln ej så mycket faller fågel-

kännare i ögonen vårtiden. Har fågeln så därtill, som de flesta

andra flyttfåglar, vissa rastställen under färden — sandlöparen

i Halland, en mängd vadare på Skanörs ljung och gässen i

Skåne o. s. v. — så lärer äfven i detta vara att söka en orsak

till hans svåra upptäckande. 1

En annan fågel, som jag samtidigt denna dag och några

af de efterföljande dagarne iakttog här vid hafsstranden, var

skrattmåsen i fullt utbildad dräkt, hvilken jag blott en gång

1 Ringtrasten, som häckar i norr, ses äfven han ytterst sällan vårtiden.
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förut funnit här. Då han uppskrämdes från den flacka stran-

den, där han gång på gång syntes, höjde han sig i vädret och

begaf sig norrut, kanske till någon häckplats vid småsjöarna

inne i landet.

Den 17 maj såg jag för första gången här ett par brus-

hanar, den ena med mörk, den andra med ljus halskrage. Ge-

nom kikaren kunde jag tydligen se, hurusom de ibland, rätt

som de spatserade på den gyttjiga stranden, börja hoppa mot

hvarandra för att sedan igen börja sitt sökande efter föda.

Hvad som kan anses egendomligt i afseende å fåglarnas

flyttningar är, att vissa af dem vid annalkande köld skocka sig

tillsammans i större flockar, och detta till och med fåglar,

som eljest flytta i smärre afdelningar. Så såg jag den 20 april,

hurusom efter ett starkt snöfall uppåt landet sädesärlorna här

visade sig i flockar på öfver femtio stycken. De hade med all

säkerhet tågat tillbaka norr ifrän och slagit till på första an-

träffade barmark vid kusten.

Den 14 maj, då väderleken var kall, sågos ett hundratal

svalor styra kosan mot söder.

Att vissa fåglar alltså kunna antagas anlända senare un-

der de vårar, då kall väderlek är rådande i norr, därom lider

intet tvifvel; huruvida de flytta tillbaka till för dem lämpligare

trakter, när vid framkomsten till häckzonerna så kall väderlek

inträffar, att de ej kunna lifnära sig, därom torde saknas

fullständig kännedom. Att de i det längsta hålla sig kvar,

sedan de anländt till hemtrakterna, därom vittna de flockar

af bofinkar, starar, trastar, lärkor, rödhakar m. fl., som, när

snöfall inträffar vårtiden, draga sig fram till byarne och

boningshusen för att där söka sig föda. Många gånger har

jag under sådana förhållanden tagit utmattade rödhakar, som

för att söka efter flugor tagit sin tillflykt till vindar och för-

stugor.

Förlidet år, då så stark kyla inträffade efter tornsvalans

ankomst hit, att hon ej kunde lifnära sig af de sparsamt i

luften flygande insekterna, försvagades hon högst betydligt

och föll då lätt offer för sin arffiende lärkfalken. Så såg jag,
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hurusom en lärkfalk omedelbart utanför mitt fönster i Halm-
stad grep en tornsvala, då hon var i färd med att söka efter

de flugor, som kunde sitta inkrupna på väggen under tak-

fästet. Utan att mäkta undfly falken, greps hon af honom i

första schocken; någonting som annars sällan händer med
gamla fåglar.

C. A. Ilollyrcn.



Smärre meddelanden.

Rådjur i Norrbotten.

Vid flera olika tillfällen under de senaste åren ha meddelanden
framkommit om, att rådjur skulle lefva så långt mot norden som i

Norrbotten. Vid Sjaunjabäcken 4— 5 mil väster om Gellivare ha

upprepade gånger några djur observerats, som enligt beskrifning lämnad
till Jägmästare Hammarberg m. fl. tyckas ha varit rådjur. I febru-

ari 1908 sköt en bondson från Pitebygden ett för honom okändt
djur, som han trodde vara ett lodjur(I), och med anledning däraf

sökte han utfå skottpengar för detsamma. Saken kom sedan inför

tinget och utklarerades där på för skytten lindrigaste sätt, då han
varit i god tro. Nu nyligen i mars 19 10 har pä ungefär sam-

ma ställe i Alterdalen (Nybyn) tvenne rådjur varit synliga. Dessa
djur ha sålunda i flera ar lyckats uthärda i dessa nordliga bygder.

En helsvart snok

(utan ljusa fläckar i nacken) togs simmande i sjön Ämmern, Tjärstads

socken, Östergötland 13
/t 1909 af min broder. Exemplaret hade 2

cm. lång stjärt. En stor huggorm ihjälslog jag på en halfö i när-

heten i augusti 1908. Tyvärr är mätningen, som visade en längd

af 725 mm., gjord på hans torkade skinn och först nu.

Linköping 30 mars 1910. TT
/.. Hannerz.

Kräftfiskande kråka.

Min vän G. G. berättade mig en dag, när jag besökte honom
på Lamhult, där det finns flera kräftrika sjöar, att han iakttagit,

huru en kråka flög ned till stranden och satte sig på stenarna, som
till och med voro under vattenytan. Då det föreföll honom egen-

domligt, att en så föga vattenkär fågel sökte sådan plats, lade han
sig på lur och observerade kråkan. Han fann den stående på
en sten i vattnet i en märkvärdig vaggande rörelse, än tryckande

på den ena foten än på den andra tydligen för att få stenen i gung-

ning. Blicken hade hon riktad ned i vattnet. Efter att ha hållit

på en stund hoppade hon till en annan sten, för att börja där på
nytt på samma sätt att vagga. Att det ej var blott för nöjes skull

visade sig snart, då kråkan plötsligt doppade ned hufvudet i vattnet.

När hon så lyfte upp det igen hade hon en mjukskalig kräfta i

näbbet och flög sin kos med bytet.

C. M. F.
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Om tiden för korsnäbbens bäckning.

Då jag i dag ånyo, jag vet ej hvilken gång i ordningen, kom
att läsa Dr C. A. YVesterlund, Skandinaviska fåglarnes fotplantnings-

historia, kom jag att å sid. 93 fästa mig vid, att såväl dr Westerlund

själf som Konservator Mewes saknat tillfälle att inom Sverige få

faktiska bevis på att Loxia-arter värpt under sommarmånaderna.

Som ett bidrag till utrönandet af denna fråga vill jag därför

meddela, att jag är 1S94 en af dagarne omkring den 18 juli vid

Ammeberg i Närike fann en korsnäbbhona i färd att bygga bo.

Detta låg nära toppen af en omkring 8 m. hög gran inåt stammen

på vanligt sätt skyddadt af öfverhängande fina kvistar. Egendom-
ligt var emellertid, att denna gran stod tämligen enstaka i en hage

af björk och ek. Boet utgjordes af skägglaf och ytterst några fina

grankvistar, men hela nästet var så tunt, att liksom hos en del Syl-

via-arter dagern lyste igenom till skillnad frän ett bo från samma
trakt, taget den 18

/s 1901, hvilket hade 12 cm. tjocka väggar af skägg-

laf blandad med stora mängder enbast. Honan värpte den 22, 23

och 24 juli ett ägg dagligen och i motsats till hvad jag funnit vid

andra bon af l8
/s,

" ,;

-• %. 2A — *8A alla tran Närike rufvade hon
ej förrän den 25. Då boet den 26 på middagen fortfarande endast

innehöll tre ägg, blef det af mig tillvarataget, och finnas äggen än

i dag i min samling.

Denna kull har två ganska långsträckta ägg med lilländan skar-

pare tillspetsad, det tredje af mera normal form. Grundfärgen är

något starkare blå än hos öfriga ägg, hvarjämte teckningen i sin

helhet synes mattare; ett af äggen saknar de eljest vanliga större

mörka fläckarne.

Östersund den 8 mars 1910.

Roland Nicolin.

Angående spetsstjärtade labbens (St. parasitiens) bäckning i

östra skärgården.

I Fauna och Flora har en intresserad insändare undrat, hvar

denna labb vore att söka. Ar 1896 23 maj fanns ett par häckande

å Rösskären ej långt frän Grönskärs fyr, och här brukar han enligt

befolkningens uppgift häcka. Den u
/t 07 tog jag två nära fullväxta

ungar på Mellkobbarne, mellan Möja och Sandhams yttre skärgård,

hvilka båda ungar skänktes till Skansen. Dessa Mellkobbar äro egen-

domliga för denna skärgård och vore värda att skyddas för sitt rika

fågellif. Som jag redan på annat ställe nämnt häcka omkring 15 par

tordrhular därstädes, men dessutom fann jag sagda dag den 14
/t

en hel holme med ägg och ungar af Fuligula marila, ett par bon

Oedemia fusca, ägg eller ungar af Larus fuscus, Strepsilas interpres,

Mergus serrator, St. parasiticus, Somateria mollissima, Motacilla alba

samt, om jag såg rätt, Anthus obscurus.

Östersund den 3 februari 19 10.

Roland Nicolin
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Sällsynt fågel.

I början af februari detta år erbjöds Skansens zoologiska träd-

gård pr telefon en »fiskmås», hvilken tillvaratagits ute vid lilla Sjö-

tullen å Djurgården, där han summit omkring bland isflaken urstånd-

satt att flyga på grund af någon skada i ena vingen. Den hade
därefter vårdats af tillvaratagaren, kapten K. Holmsten, som dock
nu önskade bli af med honom. Fågeln skickades upp till Skansen
den 7 februari och befanns vara ett gammalt exemplar af hvitvingade

truten eller polartnåsen (Larus leucopterus Fab.) Vingskadan var

då i det närmaste läkt och fågeln så tam, att han tog fisk ur djur-

vårdarnes händer.

Hvitvingade truten finnes som bekant endast i högsta norden.

Han häckar på Grönland och har endast några få gånger påträffats

i vårt land.

Alarik Be/un.

En kaja (Colaens monedula) i nordligaste Norrland.

Den 8 maj observerade jag vid min bostad i finska Muonio en
ensam kaja i sällskap med några skator. Jag iakttog fågeln på nära
häll med en utmärkt kikare, hvarför intet tvifvel om en riktig bestäm-

ning kan ifrågakomma. Efter en stund flög fågeln öfver gränsälfven

till Sverige.

Då kajan icke tidigare är iakttagen i Norrland, åtminstone

icke så långt norrut, torde detta fall förtjäna ett omnämnande.
i o maj 1910.

Justus Montell.

En albinosform af kråka

iakttogs ett par gånger vid trängetablissementet i Sala förliden sommar.
Uppsala 15 maj 1910.

Ossian Dahlgren.

Råkor, häckande vid Uppsala.

Den 6 maj upptäckte jag tvenne bon af råkor i samma träd

(en större tall) söder om Upsala på Ultunaåsen nära den stora sand-

gropen vid Fyrisån. I det ena var fyra och i det andra två ägg.

Fyra räkor syntes flyga omkring platsen.

Uppsala den 18 maj iqio.

Bengt Kalling.

En »gnidabborre»

fångades i närheten af Ljusterö af fiskaren Nordström i midten af

maj och öfverlämnades till Riksmuseum. Såsom bekant uppstå »guld»-

fiskar genom felslagning af det svarta färgämnet och ensam utveck-

ling af det gula. (Jfr denna tidskrift för 1908 sid. 252).
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Artemis' hind med de gyllene hornen — en ren.

Den framstående engelske arkeologen Professor William Ridgeway
har i bref lämnat följande mythologisk- zoologiska meddelande, som
säkerligen torde intressera tidskriftens läsekrets.

I den grekiska legenden berättar Pindaros (f. 522 f. Kr.), att

Herakles fångade hinden med de gyllene hornen vid Donaus rikt

beskuggade källor i hyperboreernas land och förde henne med sig

till Grekland. (En annan version uppgifver att det skedde i Arka-
dien.) Pindaros betonar uttryckligen, att det var en hind. Aristo-

teles klandrade sedan Pindaros, därför att han ej hade reda på, att

att intet honligt hjortdjur har horn. Euripides (f. 4S0 f. Kr.) kom-
mer med samma påstående som Pindaros, och i alla gamla konst-

verk framställes Artemis med en hornbärande hind. — Ridgeway,
som ej blott är arkeolog utan tillika zoolog kom att tänka på, att

det verkligen finnes ett slags hjortdjur nämligen renarne, hos hvilka

äfven honorna bära horn. Enligt sagan var det på Herakles nord-

ligaste ströftåg, som han fångade den behornade hinden i den stora

hercyniska skogen kring Donaus källor i Sydtyskland. Caesar om-
talar, att renar funnos på hans tid i de tyska skogarne. Vid Passau
vid Donau har man funnit lämningar efter ett tjugotal renar. Och
från äldre tider har man som bekant påvisat massor af renlämningar
i Schweiz, Syd-Frankrike o. s. v. Det är sannolikt, att den grekiska

legenden innebär, att grekerna hade hört från nordsidan af Alperna
troligen på de handelsvägar, längs hvilka bernsten och pälsverk

fördes ned till dem, att det fanns ett märkligt slag af hjortar, hos
hvilket äfven hindarne voro försedda med horn, nämligen renarne.

Litet om mullvads-syrsan (Gryllotalpa vulgaris).

Uti trädgården till ett i Halmstads närhet beläget sjukhem,
Nissabo kalladt, förekommer rätt allmänt mullvadssyrsan. Vid ge-

nomgräfning där förliden höst af ett med morrötter beväxt träd-

gårdsland, befunnos åtskilliga morötter gnagda af någon insekt till

den grad, att blott hälften af dem återstod. Huruvida detta skett

af mullvadssyrsan, af ollonborrlarver eller af sniglar, hvilka senare
anträffades sittande å en del morötter, kunde ej med säkerhet

utrönas.

Att mullvadssyrsan föröfvat ofoget kunde betviflas, då faunis-

terna förklara henne oskyldig i den vägen.

1 sitt arbete nyttiga och skadliga insekterna af år 1867 utaf

lektor A. E. Holmgren säger denne om mullvadssyrsan: »Man är

icke fullt förvissad om, af hvilka födoämnen mullvadssyrsan för-

nämligast betjänar sig. Mången påstår till och med, att hon i lik-

het med mullvaden icke skulle förtära växtämnen, och säkert är,

att hon ifrigt förföljer och till sin föda begagnar insektlarver,

maskar o. d.»

I det af Anton Stuxberg och Hugo Geber år 1902 redigerade
arbetet Djurvärlden säges å sid. 461 om mullvadssyrsans födoämnen,
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att hon lifnärer sig af ollonborrlarver, daggmaskar o. d., men att

hon sannolikt aldrig förtärde växtämnen. För att nu försöka fa

utrönt, huruvida syrsan förtärde växtämnen och således orsakat den
pä morötterna synliga skadan i det land i trädgården, där hon hade
sitt tillhåll, infångade jag i april i år ett exemplar af syrsan och appli-

cerade henne i en med jord till hälften fylld glasburk. I denna
burk gjorde hon sig snart hemmastadd, gräfde gängar och var ofta

synlig ofvanpå jorden, oroades hon, drog hon sig genast ner i gång-

arne, ibland baklänges, ibland med hufvudet före. De födoämnen,
hvarmed hon af mig försågs, bestodo uti potatis, morötter, sparris,

sallad, flugor, humlor och daggmaskar, af hvilka rätter hon spisade

mer eller mindre med undantag af sparrisen, som hon alldeles icke

rörde. En half mindre potatis, som lades till henne, förtärde hon
helt och hållet, lämnande blott det hårda omhöljet kvar. Af moröt-

terna åt hon äfven, men mest af salladen, af denna inmundigade
hon stora kvantiteter. Flugor, humlor och daggmaskar åt hon äf-

ven, dock voro de senare, som det syntes, ej sä begärliga som flu-

gor. Sedan jag dödat flugor, band jag ibland ett fint snöre om dem
och gömde det ganska djupt i jorden. Icke förty snokade syrsan

rätt på dem och ryckte dem från tråden. Man må icke tro, att

det var i brist pa annan animalisk föda, som hon förgrep sig pä
vegetabilierna, ty dessa båda slags födoämnen funnos samtidigt i

burken. Efter ett par månaders förlopp, beredde hon sig tillfälle

en natt att rymma ur sin burk och kunde ej anträffas i rummen.
Genom någon öppning i dörren åt balkongen hade hon troligen

kommit ut i det fria.

Får man döma af detta lilla experiment, skall alltså mullvads-

syrsan äfven vara växtätare, och att det således kan vara hon, som
orsakat, att en del morötter voro skadade i den trädgårdssäng, där

hon i mängd uppehöll sig.

Halmstad u
/g iqio.

C. A. H.



Om Symbios.
Af

Hjalmar Théel.

'

!i?fWI|JÄ|M|j.ii- jag går atl behandla detta ämne, tar jag

lBlMliBW l
' lulasl luillsV " till djur- och växtlifvet i hafvet

itCIK!'" lämnar helt och hållet åsido alla de fall

MfigB B at symbios, som möta oss på land, t i

B bolag mellan svampar och alger, kända under

B HHKJ namnet lafvar, mellan ärtväxter och vissa

bakterier, mellan myror och växter, eller mellan små spindel-

artade akaiMder och växter m. m. Alla dessa fall af symbios

torde vara allmänt kända.

Däremot äro hafsorganismerna och deras lifsvillkor säker-

ligen vida mer främmande för läsaren, och detta är orsaken,

hvarför jag begränsat ämnet uteslutande till hvad som rör dem.

Med vår bristfälliga kunskap om djurens själslif faller det

sig ofta rätt svårt att afgöra, om vi hafva framför oss ett fall

af verklig symbios eller blott af parasitism. Såsom bekant

menar man med symbios det förhållandet, att växter af olika

slag eller djur och växter eller också enbart djur, ofta af

mycket olika skapnad, förena sig med hvarandra till ett lag-

bundet samlif, hvaraf båda parterna draga nytta. Med para-

sitism åter förstår man visserligen också ett slags samlif men

af helt annan natur, i det att här den ena parten uteslutande

lefver och vegiterar på den andras bekostnad. Detta är, för

1 Af en tillfällighet kom författaren för en tid sedan att bläddra i gamla
papper och anteckningar och fann bland dem ett skäligen utarbetadt föredrag

öfver Symbiosen, hvilket hölls inför ett slutet vetenskapligt sällskap under 1890-

talet. Alldenstund detta föredrag, på hvilket rätt mycket arbete nedlagts, ej kom
att i tryck offentliggöras, och innehållet är af sådan beskaffenhet, att det bör

kunna intressera just den läsekrets, för hvilken > Fauna och Flora» är afsedd,

har jag ställt detsamma till denna tidskrifts förfogande.

Fauna och Flora 1910. Hcift. 4. ]0
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att välja några alldagliga exempel, förhållandet mellan binike-

masken, spolmasken, lefvermasken, trichinen, oändligt många

andra att förtiga, och de s. k. värddjur, i hvilka de lefva. Värd-

djuret lämnar parasiten bostad, föda och allt, som behöfves

för lifvets uppehälle, utan att af sin otacksamme gäst få något

annat i ersättning än sjukdom och ej sällan död. Men den

parasitiska sammanlefnaden har också sin nackdel för de

parasitiserande djuren, i det att de under tidernas lopp i så

hög grad tillpassat sig för detta egendomliga lif, att de

förlorat så att säga all själfständighet och gjort sig helt och

hållet beroende af värddjurets befinnande och lif.

Till en viss grad kan ju också detta sägas om de orga-

nismer, hvilka, för att ernå bättre utsikter att med framgång

kämpa ut lifvets strider, ingått bolag eller symbios, ty det är

uppenbart att redan i ordet bolag ligger ett visst band, men

denna boja är själftagen och synes ej verka tryckande på någon

af bolagsmännen, ity att de båda draga nytta af föreningen.

Symbios mellan djur och växter.

Det har redan länge varit kändt, att en hel del djur af

högst olika systematisk ställning i sig härbärgera chlorophyll

eller bladgrönt, ett ämne som man ansett endast tillkomma

växterna och för hvilkas lif det har den allra största bety-

delse. Ty det är genom detta ämne växten får förmågan att

under solljusets inverkan ur omgifningen upptaga oorganiska

beståndsdelar och öfverföra dessa till organiska föreningar

t. ex. stärkelse. Härvid frigöres syre, som kommer den dju-

riska organismen till godo. Djuren åter äga ej denna förmåga

utan äro begränsade till att upptaga färdigbildad organisk

näring under förbrukande af syre och afgifvande af kolsyra.

Med ett ord, växten bildar organisk substans, förbrukar kol-

syra och producerar syre; djuret åter förtär den så bildade

organiska substansen, konsumerar syre och producerar kolsyra.

Så försiggår ju ständigt kretsloppet inom naturens stora hushåll.

Men hvarifrån härleder sig då det chlorophyll, som träffas

hos en del djur, och huru förhålla sig djuren till ett för hela
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deras organisation så främmande ämne? Det riktiga svaret

härpå har länge låtit vänta på sig och det måste tillstås, att

ännu många punkter äro oklara. I betraktande af alla de

svårigheter, hvilka äro förbundna med dylika undersökningar,

var ej heller något annat att vänta. Emellertid har man genom

ihärdigt arbete från flera forskares sida under de senare de-

cennierna kunnat påvisas, att chlorophyllet i djuren, ej, såsom

man trott, uppstått inom djuren, utan att detsamma är att

hänföra till mycket små, mikroskopiska, encelliga alger, hvilka

valt sin bostad inuti dessas väfnader. Dessa celler, synnerligast

då de innebo hos djur, som lefver i sött vatten, äro gröna,

under det att de i flertalet hafsdjur äro bruna, röda eller fram-

för allt gula, hvarför Huxley, hvilken 1851 först iakttagit och

beskrifvit dem hos vissa protozoer, kallade dem »de gula

cellerna», ett namn som sedan bibehållits.

Först 1871 framkastade den ryske botanisten Cienkowski

den förmodan, att dessa gula celler ej voro delar af djuret

själf utan alger, en åsikt som sedermera vunnit full bekräftelse.

Man har kunnat påvisa, att cellerna i fråga, oafsedt deras

olika färgnyanser, innehålla små stärkelsekorn, hvilka färgas

intensivt blå af jod, att de hafva ett cellulosa-hylle och en

kärna samt att deras chlorophyll, vare sig det är grönt, brunt,

rödt eller gult, visar i det närmaste samma fysiologiska egen-

skaper, som vanligt växt-chlorophyll. Med ett ord, vi hafva

här att göra med verkliga växtorganismer af enklaste slag,

hvilka föra ett själfständigt lif inne i den djuriska väfnaden,

och kunna fortplantas där. Tillika har man på experimentell

väg öfvertygat sig om, att ämnesomsättningen hos dessa är

sådan som hos växterna. Sålunda påvisar Hertwig, att alla

de sjöanemoner (aktinier), hvilka härbärgera i sina väfnader

gula celler i riklig mängd, likt växterna under solljusets inverkan

afgifva syre i stor myckenhet, hvilket han uteslutande till-

skrifver de gula algernas verksamhet inom dem.

Sedan vi kommit på det klara med, att chorophyllet i

djurens väfnader härleder sig från inneboende gröna, bruna,

röda eller gula encelliga alger, kan det vara på sin plats att
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taga en öfverblick öfver deras förekomst hos djurvärlden i

hafvet.

Först är det då att beakta, att dessa alger äro i hög grad

beroende af ljuset och att de endast kunna lefva och funktionera

under inflytande af detta. De kunna således ej existera på

något större djup, ty bevisligen nedtränga ej solstrålarne

längre i hafvet än till 4 å 5 hundra meter. Under detta djup

hör det till undantagen att finna växtorganismer vid lif. Det är

således en regel, att dessa olika färgade alger ingå bolag eller

symbios endast med djur, hvilka lefva i närheten af den sol-

belysta hafsytan.

Bland alla de djur, som bilda bolag med dylika alger, träda

då i förgrunden de tallösa mikroskopiska protozoerna, ofta af

en underbart vacker och sirlig organisation, hvilka befolka

oceanernas öfre vattenlager. Man har funnit encelliga alger i

foraminiferer, radiolarier, flagellater och infusorier. Dessutom

förekomma de allmänt hos andra planktoniska djur, hvarmed

menas sådana, som utan egen nämnvärd förflyttningsförmåga

genom hafsströmmar drifvas omkring på eller i närheten af

hafsytan t. ex. rörmaneter (siphonophorer), kammaneter (cteno-

phorer) och vanliga maneter m. m.

Bland krypande eller fastsittande djur hafva algerna i

fråga påvisats hos sjöanemoner, svampar, maskdjur, mossdjur,

snäckdjur, tagghudingar etc, alltså hos representanter för snart

sagdt alla grupper af ryggradslösa hafsdjur.

Nu kan man med skäl fråga, i hvad förhållande djuren

stå till de i dem inneboende växterna och om de äro till

skada eller nytta för hvarandra? Vetenskapens svar är: de

ha ingått bolag och båda parterna hafva nytta däraf, äfven

om de under tidernas lopp gjort sig mer eller mer beroende

af hvarandra och därvid förlorat en viss grad af själfstän-

dighet.

På experimentell väg har den kände naturforskaren K.

Brandt på ett slående sätt bevisat detta. Han nedlade tvenne

exemplar af sötvattenspolypen Hydra, besläktad med koraller

och maneter, i hvar sitt kärl rymmande lika stor vattenmängd.
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Bägge kärlen nollos tätt slutna, sa att ingen luft kunde in-

tränga i dem, men det ena förvarades i mörker, det andra i

ljuset. Det visade sig då, att hydran i det mörka kärlet snart

kväfdes, men att den i det för solljuset utsatta behöll sin fulla

lifskraft. Brandt förklarar detta så, att den förra gick sin

undergång till mötes, därför att de mikroskopiska algerna i

dess kropp saknade ljus och sålunda ej kunde assimilera och

producera den kvantitet syre, hvaraf djuret ovillkorligen var i

behof för att kunna lefva; detsamma ljöt följaktligen döden

genom kväfning och af brist på af växten beredd näring.

Den andra hydran kunde lefva, fastän den i likhet med

den förra ej erhöll något syre utifrån, just därför att algerna

i dess väfnader under solljusets inverkan afgåfvo det behöfliga

syret jämte näring. Detta är ju ett talande bevis på, huru

nyttig växtens samlif med hydran är för den senare.

Men öfverallt i naturen, där vi träffa på denna symbios

mellan djur och lågt stående växter af så intim beskaffenhet,

att båda parterna synas utgöra en enda organism, skola vi

inse, att densamma innebär ömsesidig nytta såsom hufvudmål.

Växten far till skänks den kolsyra, som uppstår vid förbrän-

ningen inom djuret, och det senare erhåller i utbyte af den

inneboende lilla växten det syre, utan hvilket det ej kan

existera, samt dessutom färdigberedd näring under form af

stärkelse m. m. Därtill är att erinra om, att algerna i djur-

väfnaden under symbiosen lifligt förökas och att de äldre

småningom dö, hvarvid de direkt tjäna till näring för värd-

djuret. Djuret kan således, åtminstone under en tid, lefva utan

att intaga föda och utan att erhålla syre från omgifvande

medium.

Ett öfvertygande och i högsta grad förvånande bevis på

sanningen af detta påstående vill jag här anföra. Den bekante

zoologen D:r H. Eisig erhöll den 13 juni 1881 en stor borst-

mask, känd under namnet af Eunice gigantea, hvilken plägar

förekomma ej allt för sällsynt i golfen vid Neapel. Utaf en

eller annan orsak hade masken förlorat sitt hufvud men lefde

det oaktadt och visade sig lifskraftigt. Djuret lades i ett
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akvarium och efter en tid läktes såret fullständigt. Intet nytt

hufvud utväxte, så att hvarje spår af främre tarmöppning eller

mun saknades. Ehuru numera möjlighet att på naturligt sätt

intaga föda var fullkomligt utesluten, fortfor masken icke desto

mindre att föra ett friskt och kraftigt lif i 13 månader till den 14

juli 1882, då Eisig öfverlämnade densamma åt D:r K. Brandt, för

att han skulle söka finna en antaglig förklaring till detta märkliga

fenomen. Vid därpå företagen undersökning befanns det, såsom

var att vänta, att hela tarmkanalen saknade innehåll och var

fullkomligt tom. Däremot kunde Brandt påvisa, att de s. k.

gälbihangen voro tätt besatta med grönaktiga och gulbruna

klumpar, hvilka under mikroskopet visade sig bestå af egen-

domliga encelliga alger. Enligt Brandt är det just genom

symbiosen med dessa små växter, som det varit möjligt för

masken ifråga att lefva, i det att densamma genom dessa erhållit

färdigberedd näring, hvilken direkt öfverförts i dess kärlsystem.

Att dessa encelliga växter själfva hafva en utomordentlig

stor nytta af symbiosen med djur framgår kanske tydligast, om

man tager i betraktande de former, som massvis träffas ute i

världshafven. Tillsynes i saknad af särskilda anordningar för

ett själfständigt lif ute i de öppna hafven, så att de skulle

kunna hålla sig uppe i de öfre solbelysta vattenlagren, skulle

de, om de ej inginge bolag med planktoniska djur, ofelbart

sjunka allt djupare och djupare och slutligen gå miste om sol-

strålarnes lifgifvande inverkan - alltså förlora förmågan att

assimilera, och därför gå undergång och död till mötes.

Symbios mellan djur af olika slag.

Bolag, ingångna mellan hafsdjur af ofta vidt skilda klasser,

höra ingalunda till sällsynheterna. Så t. ex. träffar man på

fall af symbios mellan kräftdjur å ena sidan och aktinier,

hydrozoer, borstmaskar, musslor m. m., eller mellan fiskar och

sjöanemoner, holothurier etc, ja, till och med mellan smärre

och större fiskar. Det är obehöfligt att här referera till mer

än ett fåtal fall för att bibringa läsaren en rätt uppfattning

om arten och innebörden af symbiosen.
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Eremitkräftan har sedan långliga tider fäst uppmärksam-

heten vid sig, genom att hon har för vana att bebo gamla

öfvergifna snäckskal, hvilka hon bär med sig öfver allt, och

inuti hvilket hon har sin bostad och vid behof sitt skydd.

Vid Europas kuster träffas på grundt vatten en art, Enpagurus

prideauxi, hvilken alltid lefver i symbios eller bolag med en

af dessa vackra blomliknande djur, hvilket hör till aktinierns

grupp och bär namnet Adamsia palliata. Kräftan själf har

under årtusenden så till den grad tillpassat sig för lifvet inuti

ett snäckskal, att hon omöjligen skulle kunna lefva det förutan,

och hennes bakkropp, som antagit en spiralform, överens-

stämmande med snäckskalets, i hvilket hon tagit sin bostad,

har därigenom blifvit ytterst tunnskalig och ömtålig för angrepp

utifrån. Däremot är hennes främre del med gripklorna starkt

bepansrad. När eremitkräftan angripes, drager hon sig snabbt
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tillbaka i det skyddande skalet, så att endast de starka, hårda

klofötterna äro synliga i skalmynningen. Redan genom detta

lefnadssätt är djuret väl skyddadt mot fiender, äfven om dessa

äro vida större och kraftigare. Men vissa rofdjur, t. ex. fiskar,

större kräftdjur, bläckfiskar m. fl. kunna utan svårighet antingen

sluka hela skalet med dess innehåll eller genom sina kraftiga

redskap knäcka sönder skalet och på så sätt komma eremit-

kräftan till lifs.

Mot sistnämnda fiender är det som symbiosen med sjö-

anemonen verkar skyddande. Ty denna fäster sig fast vid

skalet, omfattar detsamma med sin skiflika fot och lämnar

ofta blott skalmynningen fri, så att kräftan kan sträcka sig ut

för att förflytta sig eller för att söka näring. Oaktadt sin till-

talande form och ofta praktfulla färg verkar sjöanemonen

afskräckande på flertalet hafsdjur. Hon bär nämligen på mun-

skifvan ett antal kraftiga, böjliga, cylindriska utskott eller

tentakler, hvilka äro beväpnade med ett oräkneligt antal små

nässelorgan, hvilka vid beröring åstadkomma en stickande

smärta liknande den man erfar, då man berör en nässla.

Skräcken för sjöanemonen ökas därigenom, att hennes tentakler

äro kraftiga griporgan med förmågan att fånga och fasthålla

jämförelsevis rätt stora djur samt att djuret bär i sitt inre

långa trådar, s. k. akontier, hvilka äro beväpnade med millioner

af dylika brännande nässelorgan och hvilka kunna hastigt

framkastas, när djuret retas genom beröring med främmande

föremål. Häraf följer, att sjöanemonen är fruktad och afskydd

af de flesta djur.

Helt annorlunda förhåller det sig med bolagsmannen,

eremitkräftan, ty med henne lefver sjöanemonen på fredligaste

fot. Båda synas de känna, att de äro behöfliga för hvarandra

och komplettera hvarandra, för att lättare kunna bestå i

kampen för tillvaron. Eremitkräftan är ytterst angelägen att

få kvarstå i bolag med aktinian, och denna å sin sida, är ej

mindre intresserad däraf, ty med kräftans hjälp kan hon utan

besvär låta sig föras omkring på hafvets botten och komma

i åtnjutande af flera förmåner, som ej så lätt stå andra till
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buds. Genom denna passiva förflyttning lider hon nämligen

aldrig brist pa friskt, syrsatt vatten och näringsämnen. De

båda bolagsmännen äro nämligen väldiga rofdjur hvilka till-

sammans anställa en förödande jakt efter maskar af olika slag,

små kräftdjur och annat matnyttigt, och fångsten dela de i

broderlig sämja.

Angripes kräftan under dessa jaktfärder, drager hon sig

tillbaka inom det anekterade skalet, och fienden förmärker

intet annat än den fruktansvärda hafsblomman med dess ut-

sträckta, brännande tentakler, hvilken alltid troget står på

vakt. Förbindelsen mellan dessa båda djur är så intim, att

om den ene bolagsmannen, eremitkräftan, skulle gå under, den

andra, aktinien, ovillkorligen äfven måste offra åt förgängelsen,

såvida ej slumpen fogar, att en ny eremitkräfta infinner

sig, och intager den dödes plats.

Vid den zoologiska stationen i Neapel har man ingående

studerat denna symbios och därvid vunnit öfverraskande in-

teressanta resultat, hvilka på ett eminent sätt ådagalägga, i

huru hög grad de båda bolagsmännen under tidernas lopp

blifvit beroende af hvarandra. Man företog sig vid uppre-

pade tillfällen att aflägsna eremitkräftan från snäckskalet och

att väl tilltäppa dettas öppning. Då fann man, att hon, sedan

hon förgäfves försökt vinna skydd i sin gamla bostad, på

hvilken hafsblomman fortfarande tronar, trefvade sig omkring

för att finna något nytt, lämpligt snäckskal bland dem som

man nedlagt i akvariet, för att däri inskjuta sin ömtåliga, lätt

angripbara bakre kroppsdel. Väl installerad, finner hon snart,

att bolagsmannen är borta. Då söker hon upp sin gamle vän,

berör henne med sina fötter liksom för att lösgöra henne från

det gamla skalet och slutar ej förr, än hafsblomman rör på

sig och förflyttar sig öfver på den nya bostaden. Ja, man

har till och med iakttagit, att, om denna bostad misshagar

hafsblomman, eremitkräftan uppsöker en annan mer passande,

pa hvilken sedan kamraten tager plats.

Ingenting kan väl på ett mer öfvertygande sätt visa, att dessa

två till yttre och inre organisation så vidt skilda varelser hafva
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en den starkaste förnimmelse af, att hvar och en för sig äro

för svaga, men att de i bolag tillsammans med framgång

kunna kämpa ut striden.

Ännu ett exempel på symbios mellan kräfta och aktinia

må här anföras. Är 1870 beskref den amerikanske zoologen

Verrill ett slags bolag mellan en krabba tillhörande släktet

Dorippe och aktinian Cancrisocia. När krabban är ung, utväljer

hon ett litet skalfragment, som hon med sina egendomligt om-

böjda bakre fötter håller fast pä ryggen. Inom kort har en

ung aktinia af det nämnda släktet slagit sig ned på skalfrag-

mentet och bäres omkring af krabban, hvilken allt framgent

fasthåller skalet. Emellertid tillväxa båda parterna hastigt,

och snart är skalet för litet för aktinian. Då företar sig denna

att själf förstora skalfragmentet genom att afsöndra en horn-

artad substans rundt omkring detta, och denna afsöndring

fortgår i proportion till båda djurens tillväxt, så att det ur-

sprungliga skalet bildar kärnan i en skiflik skorpa byggd af kon-

centriska lager af hornsubstans. Dorippe fasthåller troget

skorpan med den vidfästade hafsblomman och förflyttar henne

från plats till plats. Ingen kan betvifla, att äfven i detta fall

båda parternas lifsintressen blifva tillgodosedda på för dem

ändamålsenligaste sätt.

Öfver hufvud taget vill det synas som om det för vissa

högre kräftdjur, framförallt eremitkräftan, vore ett verkligt

behof att lefva i bolag med andra djur för att därigenom stärka

sitt försvar mot rofgiriga fiender, eller för att lättare få magens

kraf tillfredsställda eller sannolikast för att ernå båda dessa

fördelar på en gång.

När det är på tal om kräftdjur och deras samlefnad med

andra varelser, kan jag ej underlåta att anföra ett högst in-

tressant fall, hvilket man är i tillfälle att när som helst stu-

dera vid våra egna kuster. Här gäller det symbios mellan

eremitkräftor och djurkolonier, något som nog får anses

höra till sällsyntheterna inom djurvärlden. Fallet är kändt

sedan långt tillbaka i tiden, men en något så när tillfreds-

ställande förklaring har först gifvits af vår tyvärr allt för
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tidigt bortgångne biolog, Carl Aurivillius, hvilken gjorde sina

iakttagelser på vår zoologiska station Kristineberg.

Hvar och en känner med all sannolikhet till våra maneter.

Dessa bilda tillsammans med koralldjur, aktinier, hydrozoer

etc. en särskild stor grupp, hvilken benämnes coelenterater.

Hydrozoerna, bilda i regel kolonier, där det ena djuret står i

förbindelse med det andra och där en arbetsfördelning upp-

stått, så att vissa djur ombesörja näringen, andra försvaret,

de tredje fortplantningen m. m. Nu lefver vid våra västra

kuster en representant för just dessa hydrozoer, Hydractinia

echinata, hvilken aldrig träffas annat än på snäckskal, be-

bodda af en eremitkräfta. Har kräftan öfvergifvit skalet, utan

att en annan kräfta intagit dess plats, dör hela kolonien.

Sedd med obeväpnadt öga ter sig kolonien ifråga som ett

fint hvitt eller i rödt gående ludd, hvilket bekläder skalet, i

h vilket kräftan lefver; starkast är kolonien utvecklad vid

skalets mynning, där kräftans hårda och starkt bepansrade
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gripfötter äro belägna, när djuret är indraget. Granskar man

åter kolonien ifråga under en lämplig förstoring, finner man

att den utgöres af en massa, några mm. höga, blomliknande

djur, hvilka vid basen tätt inpå snäckskalet, äro förbundna

med hvarandra genom ett system af fina stoloner eller kanaler.

Vid denna symbios hafva koloniens försvarspolyper, de

s. k. spiralpolyperna, sig tilldeladt en viktig roll, hvarför de

också hafva sin plats rundt skalöppningen, sålunda i omedel-

bar närhet intill kräftan. När denna skjuter fram ur skalet

med sin främre del, hvilket alltid måste ske, när hon vill för-

flytta sig till någon annan plats, uppkommer en tämligen an-

senlig öppning mellan hennes bakre del och skalet. I ett

obevakadt ögonblick skulle nu ett främmande, för kräftan

skadligt djur kunna passa på tillfället och krypa in. Detta

förhindras, därigenom att de s. k. spiralpolyperna, vid hvilkas

beröring en svidande känsla meddelas, sänka sig ned och likt

en gardin tillsluta denna öppning. Därigenom räddas kräftan

själf från angrepp af fienden, hvilka väl veta, att hennes bakre

del är lätt sårbar; och kolonien är räddad, ty blef kräftan

dödad eller tvungen att lämna skalet, på hvilket kolonien slagit

sig ner, då vore också dess undergång gifven.

Men kolonien af hydrozoer har äfven andra tjänster att

erbjuda sin bolagsman. Det är ju naturligt att kräftan tillväxer

och att skalet slutligen blir för litet, hvarför det skulle blifva

nödvändigt för henne att flytta in i ett nytt större skal. Om
så skedde, måste hydrozokolonien dö, såvida ej en annan mindre

eremitkräfta funnes till hands och tog det tomma snäckskalet

med dess hydrokoloni i besittning.

Emellertid sker det ej så, tack vare hydrozokolonien, ty

denna äger förmåga att förlänga och förstora skalet, i hvilket

kräftan bor. Af C. Aurivillius har det visats, att koloniens

fastare chitinösa af stoloner bildade basaldel utbreder sig och

bildar en fortsättning af snäckskalets mynning, hvilken förläng-

ning därpå förkalkas. Härigenom finner kräftan allt framgent

trefnad i det gamla skalet och tvingas ej att lämna det-

samma.
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Med skäl kan man nu fråga: hvarför utvidgas och förlängas

skalmynningen? Äro hydrozokoloniens individer medvetna af,

att deras hela existens beror däraf? På detta finnes intet svar.

Men så mycket vet man, att om denna förstoring ej skedde,

så måste kräftan lämna sitt boningshus och hela kolonien af

hyrozoer vara tillspillogifven. Är det tänkbart att kolonien

har en förnimmelse af denna fara? Det ser nästan så ut,

ehuru det för oss naturforskare är ofattligt.

Ännu ett par exempel på symbios mellan kräftdjur och

andra hafsdjur må här anföras.

Vid Europas kuster finnes en liten krabba, hvilken tillhör

släktet Pinnotheres och hvilken aldrig träffas fri på hafsbotten

utan ständigt inuti musslor af olika slag. Vid Bohusläns kust hafva

vi arten P. pisum, som lefver inuti musslan Modiola vulgaris.

Under tidernas lopp har det egendomliga lefnadssättet fram-

kallat flera märkliga förändringar i krabbans organisation.

Så t. ex. har hon förlorat fastheten i sin pansarbeklädnad och

fått skalet tunt och mjukt, hvilket naturligtvis är till stor

fördel för musslan, med hvars ömtåliga väfnader hon är i

ständig beröring. Dessutom har hon i likhet med andra djur,

hvilka lefva i mörkret, fått synförmågan försvagad, i det att

hennes ögon blifvit små och ögonstjälkarne starkt förkortade.

Men andra sinnesorgan har hon väl utvecklade, så att hon

kan hälla god vakt för bägge parterna. Redan Plinius om-

talar en art Pinnotheres eller musselvaktare lefvande inuti en

medelhafsmussla. Om henne skrifver han: »Chama (en mussla,

närbesläktad med den gigantiska prydnadsmusslan Tridachna)

är ett klumpigt djur utan ögon, som öppnar skalen och

drager till sig andra fiskar. Musselvaktaren, seende sin fri-

stad hotad af främlingar, ger musslan ett nyp, hvarvid den

ögonblickligen sluter skalen, dödande den ena efter den andra

af dessa förmätna besökare, så att hon (Pinnotheres) må för-

tära dem efter behag.»

Det andra exemplet gäller en mindre vanlig symbios mellan

en eremitkräfta och en borstbeväpnad hafsmask, Nereis bilineata

1. fucata, hvilken tagit plats inom samma snäckhus, som af
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den förra valts till bostad. Båda äro de högst rofgiriga och

förtära samma slags föda. Äfven detta fall af symbios har länge

varit kändt. På den zoologiska stationen vid Kristineberg har

detsamma studerats af Professor A. Wirén. I hvilket beroende

dessa båda parter känna sig stå till hvarandra framgår af

följande experiment. Bägge djuren aflägsnades ur deras gamla

bostad och öfverfördes i ett nytt akvarium, i hvilket flera

tomma snäckskal blifvit nedlagda. Masken kröp då till en

början villrådig omkring bland skalen utan att välja något till

bostad. Först sedan eremitkräftan gjort sitt val och väl in-

stallerat sig i ett af skalen, intog masken sin plats i samma

bostad utan att däri förhindras af kräftan. Att märka är, att

om man inför andra, mycket närbesläktade nereider i akvariet,

så angripas dessa genast af kräftan, hvilken förtärde dem med

stor begärlighet och i hvilken måltid äfven bolagsmannen får

deltaga. Detta är ju nästan sagolikt - - men icke förty sant.

Kräftan kan uppenbarligen göra skillnad mellan mycket när-

stående former af borstmasken, den ene gynnar hon på allt

sätt, ger föda, bostad, skydd m. m., den andra använder hon

hynsynslöst till föda. Här kan intet tvifvel råda därom, att

båda parterna göra hvarandra mottjänster.

Många, många andra exempel skulle kunna framdragas

såsom bevis på, att djur af vidt skilda klasser eller ordningar

i känsla af ömsesidig nytta ingå bolag med hvarandra. Hvad

jag här haft äran frambära, torde dock vara nog för att läsaren

skall kunna bilda sig en föreställning om symbiosens natur.

Emellertid må man ej tro, att denna symbios är begränsad

blott till s. k. lägre organiserade varelser. Redan i det före-

gående är det antydt, att äfven så högt stående djur som t. ex.

fiskar ingå bolag med andra djur af samma eller lägre rang

inom djurskalen.

Den bekante zoologen Sluiter, som under många år idkat

naturstudier i hafvet kring Sundaöarne, omtalar, att i Batavias

hamn en stor hafsblomma 1. actinia, ända till 4 decimeter i

genomskärning och med vacker färgteckning, lefver vidfästad

döda korallstycken på korallrefven. I dess krona, som bildas
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af talrika tentakler, träffas en liten fisk, Amphiprion, nära be-

släktad med bergsnultran; fisken har en längd af 5 cm. och

är orangegul med 3 breda silfverhvita tvärband. De förekomma

i två till fyra exemplar hos hvarje aktinia, simma outtröttligt

omkring i tetakelskogen eller i dess omedelbara närhet och

synas vara fullkomligt oberörda af aktinians giftiga nässel-

organ. Det är uppenbart, att de hafva en förnimmelse af, att

de i den för andra djur så fruktansvärda och af dem afskydda

hafsblomman funnit en vän och ett skydd. Sluiten flyttade

hela bolaget in i ett akvarium och observerade detsamma under

mer än 6 månader för att noga kunna studera beskaffenheten

af detta samlif. I akvariet förvarades äfven andra för den

lilla Amphiprion farliga fiender. I allmänhet vågade fiskarne

ej aflägsna sig mer än högst obetydligt från aktinian och dä

endast för att i hastigheten nappa till sig föda. Oroade man

dem, flydde de genast in i den skyddande tentakelskogen.

Aflägsnades de med våld bort ifrån aktinian, uppslukades de

af rofgiriga fiender. Om man flyttade bort hela korallstycket

med vidhängande aktinie från akvariet, följde fiskarna med

hellre än att de riskerade lifvet i frihet.

Samma författare anför äfven ett exempel på symbios

mellan en annan aktinia, en Bunodes-art, och en annan Amphi-

prion-art af 8 centimeters längd. I detta fall har man blott

att göra med en enda fisk, hvilken är ytterst skygg och vid

minsta fara flyr in och gömmer sig bland aktinians långa

tentakler, mellan hvilka den nyfiket tittar ut. Låter man ett

stycke kött falla ner i närheten af aktinian men ej på den-

samma, så rusar fisken ut, griper köttstycket, äfven om detta

är mer än hälften så stort som fisken själf, släpar det med sig

och trycker det kraftigt mot aktinians munskifva och tentakler.

Medan nu dessa senare gripa om köttet för att föra det till

munnen, passar fisken på att göra sig en god måltid.

Dessa båda af Sluiter iakttagna fall af symbios äro ty-

piska och bevisar på ett i allo öfvertygande sätt, att båda

parterna hafva nytta af föreningen. Fisken erhåller väl be-

höfligt skydd och aktinian, hvilken lefver på grundt, mången



IÖO FAUNA OCH FLORA

gång stillastående vatten, får genom fiskens lifliga rörelser i ut-

byte friskare näringsbemängdt vatten samt dessutom direkt föda.

En dylik symbios, i hvilken fisk ingår såsom ena parten,

är ingen större sällsynthet. Jag vill erinra om den med sand-

ålarne eller tobisfiskarne besläktade Fierasfer, hvilken gömmer

sig inne i vissa holothurier, ' i det att den skjuter in sin lång-

sträckta, tillspetsade stjärtdel genom holothurians kloakdel och

vidare in i dess trädlika respirationsorgan, där fisken är skyddad

och med hufvudet riktadt ut genom värddjurets analöppning

är i tillfälle att speja efter byte. Ja, vi har till och med

exempel på att fiskar ingå symbios med större fiskar. Så

t. ex. finnes en braziliansk siluroid, hvilken härbärgerar i sin

munhåla smärre fiskar af ett bestämdt slag m. m.

Kanske har jag redan tröttat läsaren genom att anföra

allt för många exempel på symbios, men jag har trott, att

fakta tala säkrast och att framläggandet af dylika i riklig

mängd säkrast når målet att afvinna intresse för dessa egen-

domliga, biologiska företeelser, hvilka i så många afseenden

ännu äro oss oförklarliga.

1
I 6:e häftet af arg. 1908 af denna tidskrift finnes omtalade på sid. 301

några fall af symbios mellan fiskar och lägre hafsdjur särskildt med den stora

snäckan stromhus gigas.



Något om lilla flugsnapparen, Muscicapa
parva, Buhst.

l^^^p?^"^P
;

11 fågel, som kanske nog i\\ så sällan före-

' Wfc'mÉ$(£$£-" kommer ' mellersta och södra delarna af landet,

; C| J^^^^T ehuru den blifvit förbisedd, är lilla flug-

'4nÉb^|MI snapparen, Muscicapa parva.

^vEiJ ^ ''Nordens fåglar» af G. Kolthoff och

feiärläf^iy^Lhi-i L. A. Jägerskiöld om namnes, att fågeln några

gånger vår- och hösttiden anträffats i Sverige, och att det vore

mycket sannolikt, att han häckade i landet, hvarför en upp-

maning där ställes till alla fågelkännare att ha sin uppmärk-

samhet riktad på fågeln.

Bland de fyndorter inom landet, som i nämnda arbete

angifvas för fågeln, är Kolmården, där en gammal hona af

fågeln enligt D:r Sundström anträffades 8 juni 1888.

Det exemplar af fågeln, som här är frågan om, sköts af

mig, men var det ej en gammal hona, utan en ung hanne,

såsom ock framgår af det nedanstående. Uti en liten afhand-

ling: Ueber das Auftreten des Zwergfliegenfängers (Muscicapa

parva Behst.) in Schweden af D:r Carl Rudolf Sundström

har denne återgifvit ett bref af den 30 december 1888 från

mig till honom beträffande fågelns uppträdande vid det tillfälle,

då han af mig sköts ofvannämnda dag å Kolmården. Brefvet

lyder öfversatt sålunda:

Det var den 8 juni detta år, då jag vid kanten af en

gammal tät granskog, växande vid foten af en hög skogbeklädd

bergås — några hundra meter från Bråviken — hvilkens slutt-

ning var betäckt med äldre aspar och björkar äfvensom med
Fauna och Flora 1910. Haft. 4. I l
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hasselbuskar, hörde ett egendomligt fågelläte, liknande det af

S. sibilatrix. Jag sökte genast efter fågeln och fann slutligen

på en gren ungefär vid midten af en större gran en liten grå

fågel. Jag anade strax, att jag här hade en sällsynt fågel för

mig, hvilken, genast då han flög, tedde sig som en flug-

snappare. Vid iakttagandet af de hvita underpartierna af stjärten

förmodade jag, att fågeln var en Muscicapa parva.

Jag sände nu hem efter min bössa, för att blifva fullstän-

digt öfvertygad, och iakttog fågeln tills budet återkom. Efter

förloppet af ungefär en timme kom bössan, och fågeln blef

skjuten och sedan af mig uppstoppad.

Hans lefnadssätt under den timme, jag iakttog honom,

tedde sig på följande sätt:

Han satt länge, ibland en kvart på, samma ställe och sjöng;

därvid gjorde han små utflykter mellan träden för att fånga

insekter och flugor. Han flög aldrig, såsom de andra arterna,

ner till marken, utan höll sig uppe i träden, med förkärlek

i kronan och i de öfversta grenarna. Aldrig såg jag honom

klättra som en mes, som af somliga ornitologer påståtts. Han

tedde sig helt och hållet som en flugsnappare, dock syntes

han mig vara mera liflig än de andra arterna, så att han icke

så länge uppehöll sig i samma träd. Locktonen, som han då

och då lät höra, liknade något den af S. sibilatrix använda

»siu , men den hade äfven likhet med den hos svarta och

hvita flugsnapparen. Sången upptecknade jag sålunda: »sri sri»

eller också »si» »si», eller »si» »si» »sie» si-si si-si si-siu-su.

Såsom sagdt erinrade den mycket om sången hos S. sibilatrix

men hade en klarare och mera klingande ton. Sången syntes,

som vore den ett medelting mellan den hos en Sylvia och en

Muscicapa atricapilla. Locktonerna liknade »siu» hos en

Sylvia (sibilatrix) och sångens börjande ljud »si» »sri» liknade syl-

viornas(trochilus), ljudet »siu» erinrade om Muscicapaatricapillas.

Sannolikt hade hannen valt sitt stamuppehåll här och

väntade på en kanske sig infinnande hona, då han uppehöll

sig hela tiden på samma trakt. Måhända var honan äfven

där, ehuru hon ej iakttogs.
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Jag tror, att jag redan förut hört detta fågelläte, men trott

att det kommit från S. sibilatrix. Sannolikt häckar fågeln på

Kolmården, hvilken kan uppfylla hans lefnadsvillkor enligt de

beskrifningar, jag varit i tillfälle inhämta från hans sommar-

vistelse i sydligare länder. Måhända skall jag snart få tillfälle

att referera, huru härmed sig förhåller, sedan jag nu blifvit

förtrogen med fågelns uppehållsorter och hans sång och med

hans uppträdande i öfrigt.

I slutet af afhandlingen omnämner D:r Sundström, att fågeln

blifvit i mitt namn skänkt till riksmuseum i Stockholm.

Detta af mig skjutna exemplar var, säges det, det fjärde

af de dittills i Sverige funna.

Af dessa fyra funna exemplar kan ifrågasättas, huruvida

det af konservator Meves vid Ottenby på Öland den 28 maj

1867 iakttagna, och som även omnämnes i Nordens fåglar, verk-

ligen tillhörde detta species.

Om förloppet vid fyndet af detta exemplar skrifver D:r

Sundström i ofvan citerade afhandling. Det andra exemplaret

blef den 28 maj 1867 iakttaget vid Ottenby på Öland af konser-

vator W. Meves, hvilken vid tillfället var stadd på resa till

nämnda ö och till Skåne. Herr Meves lämnade däröfver föl-

jande meddelanden i Öfversikt af Kungl. svenska Vetenskaps-

akademiens Förhandlingar för 1868 sid. 266 och 267. »Muscicapa

parva Bechst. Ofvannämnda dag på sagda ställe — i en

ännu olöfvad björkskog såg jag denna sällsynta fågel i

sällskap med de tre öfriga arterna flugsnappare. Det syntes

vara en hona, då den inte hade några röda fjädrar på bröstet.

Ehuru jag var fågeln så nära, att jag kunde se de karakteristiska

rörelserna med stjärten och vingarna, liknande dem hos atrica-

pilla och hörde ett ljud, hvilket erinrade om S. rubecula, gick

mig denna lilla intressanta fågel förlorad genom ett olyckligt

skott. Jag hoppades att finna fågeln i Skånes härliga bok-

skogar, men sökte den där förgäfves.»

Hvad som är egendomligt i det nämnda meddelandet, är,

att björkskogen ej var belöfvad i slutet af maj på södra Öland,

att fågeln förekom i sällskap med de andra tre arterna flug-
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snappare, hvilka ju ej anlända till oss på samma gång, den

grå flugsnapparen kommer betydligt senare än den svarta och

hvita, att fågeln, som är känd för att vara ytterst skygg, lät

iakttagaren komma så nära, att strupens färg kunde observeras,

men att han det oaktadt ändå ej kunde nås af skottet, samt

att fågelns läte liknade det af S. rubecula. Då här var fråga

om en hona, kunde det ljud, konservator Meves tyckte sig

höra fågeln gifva ifrån sig, ej hänföras till sång, utan till lock-

ljud. Och detta kan hos Muscicapa parva på intet vis sägas

likna S. rubeculas lockljud, utan är förvillande likt det af

S. sibilatrix, någonting som ock framhålles af utländska orni-

tologer, som studerat fågeln i hans hemland, såsom Homeyer.

Att konservator Meves framhållit björkskogens icke belöfvade

tillstånd, kan motiveras däraf, att han därigenom skulle ha

lättare att observera flugsnapparen än eljest, då fågeln håller

till högt uppe i trädens kronor.

Att jag nu tagit till orda i denna sak härleder sig däraf,

att jag för några dagar sedan hörde en fågelsång, som något

liknade den, som frambringades af den af mig år 1888 å Kol-

mården skjutna lilla flugsnapparen, och såg jag äfven fågeln

ibland, utan att kunna närmare aktgifva på hans färg. Han

är ju så skygg, att han ej låter en närma sig, allrahelst om,

såsom här var fallet, skogen är så kortväxt, att han ej kan

svinga sig upp i de höga trädkronorna, som är hans van-

liga tillhåll. Hans orolighet i uppträdandet, han vistades än

å ena området af skogen än i ett annat, tydde på, att han

mera hade flugsnapparnes än löfsångarnes sätt att röra sig.

Någon lockton, som likande den hos S. sibilatrix, kunde dock

ej förnimmas.

Är man ej förtrogen med fåglarnes läten och sång, har

man vanligen svårt att konstatera denna fågels förekomst på

ett område, då han är särdeles skygg af sig. Hade jag ej

varit i besittning af en sådan förmån, skulle det aldrig ha

lyckats mig att få skjuta exemplaret på Kolmården; jag hade
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då ej tagit vidare notis om den i de höga tallarna och granarna

sig uppehållande lilla gråa fågeln.

Med hänsyn till de fynd, som gjorts i landet både höst

och vår, och med hänsyn till fågelns skygghet och mången

gång fördolda tillhåll, är det att antaga, att han förekommer

allmännare än man trott, och att han är stadd i utbredning

inom landet.

Sedan ofvanstående skrefs, har jag vid närmare efter-

forskande af fågeln, som af mig hördes, funnit, att det ej var

Muscicapa parva, utan Sylvia atricapilla, hvilkens klara sång-

ljud också något liknar den hos Muscicapa parva, men hvilkens

lockton ej är öfverensstämmande med den hos M. parva. Att

denna ton ej iakttogs hos fågeln, kom mig också att tänka

på, att det ej kunde vara med M. parva, jag här hade att göra.

Den 17
/5 1910.

C. A. Ho lIgen.



Om bestämning af fiskars ålder och raser.

En litteraturöfVersikt 1

af

Vilhelm Björck.

io år ha förflutit sedan Hoffbauers och Rei-

bischs undersökningar skapade en säker metod

för de för våra dagars hafsbiologi så viktiga

bestämningarna af fiskarnas ålder. Det är vis-

serligen sant och för oss svenskar af ett visst

intresse, att samma upptäckt, som, då den för

något mer än ett decennium sedan väcktes upp från hundra-

femtioårig hvila, långt utanför vetenskapens hank och stör mot-

togs med så stor uppmärksamhet, redan 1759 gjorts af en

svensk präst Hederström såsom Nordquist 2
nyligen påvisat.

I K. Vetenskapsakademiens handlingar för år 1759 har denne

östgötapräst under titeln »Rön om Fiskars ålder» offentliggjort

sina iakttagelser öfver ringbildningen i fiskarnas kotor. På

fullt bindande grunder utvecklar han i denna uppsats huru man

i ringarnas antal har en måttstock på individens ålder. Också

den aflidne ichtyologen Smitt har såsom Dahl 3 med fullt fog

framhåller haft klar blick för sambandet mellan tillväxten och

1 Som synes af den följande framställningen afser densamma ingalunda att

ge en fullständig öfversikt öfver den föreliggande omfattande litteraturen, utan

syftar närmast att i någon mån orientera öfver hvad som tills dato uträttats på

gebitet ifråga. Den som önskar taga närmare kännedom om litteraturen i dess

helhet hänvisas till exempelvis Immermanns litteraturförteckning eller Dahls sam-

melreferat i Int. Rev. d. ges. Hydrobiologie Bd II Hft 4—5.

2 Södra Sveriges Fiskeriförenings skrifter 1909.

3 The scales of the Herring as a means of determining age, growth and

migration. Rep. Norv. Fishery and Mar. Invest. Vol II 190T.
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ringstrukturen i sillens fjäll. Men först omkring år 1900 fingo

åldersbestämningarna med ledning af fjäll och skelettelement

en fast grund att bygga på genom de ofvan omnämnda under-

sökningarna. Redan dessförinnan hade emellertid den danske

forskaren C. G. Joh. Petersen 1 under sina studier af fiskarna

i Holbäckfjorden i början af 1890-talet på statistisk väg kom-

mit fram till en enkel och i vissa fall användbar metod för

bestämning af fiskarnas ålder. Petersen visade nämligen, att

om man mäter ett tillräckligt stort antal individer af en viss

fiskart och sedan ordnar materialet efter längdförhållandet, så

erhåller man anhopningar af ett större antal ungefär lika långa

individer med vissa mellanrum. Reproduceras förhållandet i

form af en kurva erhålles sålunda vissa maxima, med mellan-

liggande minima, hvilkas afstånd alltmera minskas. Dessa

maxima representera de olika åldersgrupperna och Petersen

anförde flera vackra exempel på de goda resultat, som man

härigenom kunde uppnå. Metoden saknade emellertid ingalunda

sin begränsning. Så länge det gällde arter med under olika

år konstant och kort lektid, hvilket just var fallet med flertalet

af de af Petersen undersökta littoralfiskarna blef resultatet

tillfredsställande nog, men då det blef fråga om att genom

mätningar fastställa åldersgrupperna af fiskar med långt utsträckt

lektid eller sådana, hvilkas lektid växlade under olika år eller

hos hvilka tillväxten på grund af vandringar o. dyl. uppvisade

oregelbundenheter visade det sig omöjligt att med mätnings-

metoden vinna tillförlitliga resultat.

Så kom då 1898 Hoffbauers 2 undersökning öfver årsring-

arna på karpens fjäll och följande året Johannes Reibischs 3

betydande arbete om bestämning af rödspättans ålder med led-

ning af otoliternas skiktade struktur. Dessa undersökningar

bilda inledningen till en ny och mycket fruktbringande aera

1 Fiskenes biologiske forhold i Holbäk Fjord 1890— 91. (Ber. fra den danske

biol. stat. I 1892).

2 Die Altersbestimmung des Karpfens auf seiner Schuppe. (Allg. Fischerei.

Zeitung N.o 19 1898.

j

:| Ueber die Eizahl bei Pleuronetes platessa und die Altersbestimnung dieser

Form aus den othoilten (Wiss. Meeresunters. N. F. IV. Abt. Kiel 1899 .
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inom hafsbiologien, som svårligen skulle förmått uträtta hvad

den nu åstadkommit, om den varit i saknad af tillförlitliga

hjälpmedel för bedömande af de olika fiskgenerationernas ålder

och tillväxt. I närvarande stund föreligger också en ej obetyd-

lig litteratur öfver frågor, som mer eller mindre intimt sam-

manhänga härmed, tillgänglig framförallt i de många publika-

tioner, som utgifvas af den internationella hafsforskningens

olika institut i skilda länder.

Reibisch och Hoffbauer angrepo strax i början problemet

från de olika sidor, som allt sedan dess stått i förgrunden,

då de i åldersbestämningssyfte gjorde bruk af fjäll och otoliter.

Heincke och efter honom Cunningham och Herman Mayer

lyckades senare visa att då dessa medel befunnos otillräckliga

kunde man i kotor och platta ben i skelettet, framförallt kra-

niet erhålla en värdefull handräckning.

Hoffbauer påvisade i det ofvannämnda arbetet, hurusom

karpens fjäll under förstoring visa sig bestå af kring ett cen-

trum anordnade fina ringlister med större eller mindre mellan-

rum, så följa de tätare på hvarandra, för att till sist flyta sam-

man i en starkt markerad linje. Denna struktur sättas af

Hoffbauer i samband med temperaturförhållandena i vattnet,

i det att nämligen de långt från hvarandra skilda s. k. elemen-

tarringarna anläggas under sommaren, de tätare intill hvarandra

liggande åter under hösten. Vinterns stillestånd i tillväxten

markeras af det tvära afbrottet mellan en utanför liggande

»sommarzon» och en där innanför belägen »höstzon». På så

sätt kunde alltså åldern af en karp — jämte en mängd andra

sötvattensfiskar, bestämmas genom iakttagande af antalet full-

ständiga årszoner.

Fullständigt motsvarande strukturförhållanden iakttog kort

därpå Reibisch, då han undersökte rödspättans sacculusotolit.

Äfven denna antydde en koncentriskt skiktad struktur af omväx-

lande ljusa och mörka ringar, grupperade kring ett centralfält.

Framträdde ringarna icke från början tillräckligt tydligt, kunde

man genom försiktig slipning af otoliten få den att erhålla den

genomskinlighet, som är en förutsättning för ringarnas iakt-
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tagande. Då det gällde att förklara denna ringbildning tog

Reibisch sin tillflykt till rådande olikheter i de hydro-biolo-

giska förhållanden, hvarnnder djuren lefva. Som bekant bestå

otoliterna till öfvervägande del af kolsyrad kalk, Ca CO3, i före-

ning med en organisk substans, något som låter sig påvisas

exempelvis genom att behandla hörselstenen med en svag lös-

ning af ättiksyrad karmin, då kalken löses ut och de organiska
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elementen anta en röd färg. Nu låter sig, menar Reibisch, en

viss periodicitet i organismens lifsverksamhet och därmed också i

dess kalkproduktion spåras, i det att denna vid låg temperatur

hos hafsvattnet är nedsatt, för att ånyo tilltaga i intensitet med

stigande temperatur. Den vid genomfallande ljus mörka, vid

påfallande däremot, ljusa ringen visade sig afsättas under de

i Östersjön under föråret rådande vinterförhållandena, den ljusa

resp. mörka återigen under de från och med juli månads ingång

härskande sommarförhållandena.

En mera ingående utredning af de närmaste orsakerna till

ringbildningen och de därför nödiga betingelserna lämnades

först 1908 af Immermann, 1 som i ett omfattande arbete från

histologisk och fysiologisk synpunkt behandlat otolitens struk-

turförhållanden. I Nordsjön, hvarifrån materialet stammade,

gestaltar sig förhållandet så, att i april rödspättans otolit

anlägger en skarpt markerad vid påfallande ljus hvit ring, som

under sommarens lopp tilltar i bredd, för att i augusti öfvergå

i en genomfallande ljus opak, i påfallande mörk ring, hvarefter

otoliten vid slutet af hösten helt inställer sin tillväxt, tills vårens

inbrott framkallar en ny hvit ring. Dessa ringar uppvisa nu

en högst olika mikroskopisk struktur. Utgående från det af

Retzius fastställda sakförhållandet, att otoliten utgör en omvand-

lingsprodukt af den gelatinösa bindväf, som utfyller sacculus-

rummet konstaterade nu Immermann genom slipsnitt, att otoli-

ten består af en organisk grundsubstans, som direkt härledes

ur denna bindväf i förening med en oorganisk kalksubstans.

Den förra utgöres af från kärnregionen (centrum) utgående

radiära trådsystem, som på vissa alltjämt växande afstånd sam-

mansmälta till koncentriska lamellsystem. Den oorganiska

substansen (Ca CO:;) uppträder i form af intill hvarandra lag-

rade kristallnålar, anordnade i bestämda system. Den olika

optiska effekten af ringarna härrör nu enligt denne forskares

uppfattning helt af kalknålarnas läge. I de vita ringarna fram-

kalla de organiska lamellerna en krökning af kalknålarna, hvari-

1 Beitr. z. Altersbestimmung der Fisclie. II. Die innere Struktur der Schol-

lenotholithen. Wiss. Meeresunters. N. F. VIII Abt. Helgoland 1908.
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Fis Ryggkota af torsl

genom dessa reflektera ljusstrålarna, mera än hvad fallet är,

då dessa träffa kalknålarna vinkelrätt. Lamellbildningen betingas

enligt Immermanns mening af en hos bindväfven befintlig ten-

dens, att förtäta trådarna till en enhetlig massa, en tendens,

a som dock motverkas af

kalkafsöndnngen. Denna

förtätningstendens skulle

växa med ämnesomsättnin-

gen i den organiska väf-

naden och stå i beroende

af individens näringsfysio-

logiska förhållanden. Medan

kalkafsöndringen försiggår

permanent och höjes med

stigande temperatur, blir

bildningens natur afhängig

af den organiska grund-

substansens närvaro, hvari-

genom de optiskt olikvärdiga koncentriska ringarna uppstå. På så

sätt kommer äfven från Immermanns ståndpunkt de hydrografiska

förhållandena att bestämma otolitens struktur, i det att som-

marförhållandena framkalla den breda opaka ringen och den

lägre temperaturen a^s^ _
i hafvet under för- ~>'""

året den smalare

hvita ringen i röd-

spättans otolit. Att

det verkligen är

just vattnets tem-

peratur, som fram-

kallar otoliternas

strukturförhållanden har fått ett kraftigt stöd i Atkinsons 1
in-

tressanta iakttagelse, att rödspättan i Barentshafvet anlägger

den opaka ringen på hösten i full öfverensstämmelse med att

Fig. 3. Rödspätta 64 cm., 25 året, interoperculum,

nat storl.

1 Notes on a Fishing voyage to the Barents sea in August 1907 (Journal of

Mar. Biol. Ass. Plymouth Vol. VIII N:o 2. May 1908).
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det varma Atlantervattnets inströmmande i augusti månad in-

leder den hydrografiska sommaren därstädes.

På denna väg har en mängd för ett rationellt utnyttjande

af hafvets tillgångar betydelsefulla problem funnit sin lösning.

Jag behöfver endast erinra om Nordsjöns brännande öfverfisk-

ningsfråga. Emellertid led, som redan i förbigående antydts,

äfven denna metod af en begränsning. Då det blef fråga om

mycket gamla individer och således ringarnas antal i otoliten

växte visade det sig svårt och i vissa fall omöjligt att med

någon bestämdhet uppskatta antalet. Det var därför af stort

intresse, då Heincke 2 kunde påvisa, att en stor del af benen i

skelettet med större eller mindre tydlighet uppvisade en skikt-

ning, som öfverensstämde med otoliternas. Särskildt visade sig

gällocksbenen hos flundrefiskarna, (fig. 3), skuldergördeln hos

torskfiskarna, kotorna hos torsk (fig. 2), sill och ål tydligt urskilj-

bara årsringar äfven på äldre individer. Däremot äro fjällen

för flertalet plattfiskar otjänliga för ålderns bestämning. Endast

bergskäddan (Microstomus Kitt) uppvisar synnerligen vackra

och lätt iakttagbara ringar.

De erfarenheter som genom dessa rödspätteundersökningar

vunnits, kommo mycket snart till vidsträckt användning inom

hafsbiologien. Redan 1902 kunde sålunda J. T. Jenkins 3 påvisa

användbarheten af sillfiskarnas otoliter för åldersbestämning.

Hvad Jenkins vid planläggningen af denna undersökning

hade hoppats kunna fastslå, en hållpunkt för utredande af det

aktuella problemet om de vår- och höstlekande sillrasernas

inbördes förhållande, kunde norrmännen Knut Dahl 1 och

Hjalmar Broch 2 senare påvisa genom undersökningar å fjäll.

Hoffbauer hade ju, som redan framhållits, i slutet af förra sek-

let påvisat, att karpens fjäll uppvisade koncentriska ringbild-

'

J Anlage E. (Rapp. et Proc. Verb. de la Cons. perm. pour 1'expln. de la

mer Vol. IIL 1905).

3 Altersbestimmung durch Otholithen bei Clupeiden (Wiss. Meeresunters N.

F. Bd. VI. Abt. Kiel 1906).

1 Anf. arb.

2 Norwegische Heringsuntersuchungen. Bergens Museums Aarb. 1905 N:o 1.

Förteckning öfver Göteborgs museums sillsamlingar. Svenska Hydr. Biol. Komm:s

skrifter Bd III. 1908.
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Fit 4. Randen af ett sillfjäll under som-

maren (efter Dahl) förstoradt.

ningar, hvilkas antal ovederläggligen sammanföll med individens

ålder. Nu visade Dahl att förhållandet var enahanda med

sillen, men att man därjämte i centrafältets -- den innersta

zonens — storlek hade ett

kriterium på vår- och höst-

lekande sill.

Betraktar man ett sill-

fjäll vid svag förstoring

(fig. 6) iakttar man en

skarp, tvärs öfver fjället

löpande linje, basallinjen,

som anger gränsen mellan

fjällets fria och dess i fjäll-

fickan dolda del. Den se-

nare delen har en strierad

struktur och det är här som

det koncentriska ringsy-

stemet visar sig i form af

breda streckade zoner, omväxlande med smala glatta sådana.

Dessa senare afsättas en-

ligt hvad Dahl uppvisat

under vinterförhållandena i

hafvet, de bredare åter under

den hydrografiska somma-

ren (fig. 4 & 5). Centralfältet

hos den höstlekandesiUen är

nu afsevärdt större än hos

den vårlekande, ett förhål-

lande, som får sin förklaring

däraf, att ynglet af den

höstlekande sillen passera

den första vintern utan att

fjällen komma till utveck-

ling. Sådana fjällösa sillyngel på 4 cm:s längd har Dahl påträf-

fat i mars månad vid Jutlandsbanken. På så sätt få dessa

larver en längre sommartillväxt under första året än den vår-

Fig. 5. Randen af ett sillfjäll under vintern

(mars 1907 efter Dahl).
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lekande sillens och denna långvarigare tillväxt kommer till

synes i fjällets första tillväxtzon. Iakttagelserna gjordes ursprung-

ligen på Skageracks höstsill jämförd med vårsill från samma

farvatten, men Dahl har återfunnit samma karaktär hos sill från

såväl norra Nordsjön som från isländska västkusten (fig. 7—8).

Dahl hardärjämte kunnat konstatera att förhållandet mellan cen-

tralfältet och det område, som begränsas af 5:te vinterringen

utgör ett annat särmärke mellan vår- och höstlekande sill. Hos

25 norska vårsillar växlade detta värde mellan 37,90 och 6,38 och

hos 21 höstlekande sillar från Skagerack och Nordsjön mellan 18,33

och 2,55, eller i medeltal för de förra 12,06, för de senare 5,39.

Denna uppfattning biträdes också af Broch, som bearbe-

tat en del svenskt material ur Göteborgs museum. Broch har

emellertid gjort den mycket viktiga iakttagelsen, att vår- och

höstlekande sillar synas gå sida vid sida i samma stim och

att ungefär 25 % af de sillar, som enligt fjällens vittnesbörd

skulle vara vårlekande, anträffas lekfärdiga om hösten i Skage-

rack. Huruvida denna upptäckt innebär ett underminerande

af den traditionella rasuppdelningen eller härrör af bristfällighe-

ter i undersökningsmetoden är väl knappast afgjordt. Hvad

man däremot har sig bekant, är att onormala fjäll med acces-

soriska ringbildningar kunna ge anledning till oriktiga tolk-

ningar, något som redan Dahl påpekat, men som framförallt

nyligen betonats i en kritisk undersökning af Guido Schnei-

der.
1

I synnerhet påvisandet af dubbelringar samt skiktning i

fjällstrukturer, äfven hos tropiska former, som lefva under myc-

ket ensartade hydrografiska förhållanden året om (Schneider)

manar till mycken försiktighet i tolkningen af ringbildningarna.

Och för visso pekar det senare förhållandet hän på att inre

faktorer (fortplantningsförhållanden o. dyl.) måste tillmätas

betydligt större inflytande på ringarnas bildande än hvad som

hittills varit fallet. Förutom Schneider, som gjort en utredning

af Östersjösillens biologi, där åldersundersökningar i ej ringa

omfattning ingå, har nyligen Oscar Sund på denna väg för

skarpsillens vidkommande nått intressanta resultat.

1 Sv. Hydrogr. Biol. Komm:s skrifter Bd IV.
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Komma vi så till ålen, hvars biologiska förhållanden under

det sista halfva decenniet varit i hög grad aktuella. Ålfjällets

användbarhet för åldersbestämning påvisades 1907 af dan-

sken Gemzöe 2
, ehuru redan Baudelot 3

på 1870-talet i sin

beskrifning af fjällets byggnad riktat uppmärksamheten på

de koncentriska ringarna. Ålfjället afviker i sina struktur-

Fig. 6. Sillfjäll (efter Dahl) förstorat.

förhållanden ganska afsevärdt från tidigare omtalade fjäll.

Vid mikroskopisk undersökning visar det sig bestå af ett

stort antat kalkplattor i medaljongform, fördelade i koncen-

triska ringar öfver fjällytan med här och hvar uppträdande

intermediära zoner, som sakna plattor. Gemzöe uppvisade

2 Om Aalens Ålder og Vaekst. Ber. till Landbruksministeriet fra den danska

biol. stat XIV 1906.

3 Rech. sur la structure et la devoloppement des écailles des poissons osseux

Arch. de Zool. exp. et gen. Torne 2 1873.
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Fig. 7. Höstlekande nordsjösill.

ovederläggligt, att verkligen hvarje sådan ring af småplattor

anlades och fullbordades under en sommar, med början i juli

månad samt att den släta zonen mellan tvenne ringar fram-

kallades under den vinterperiod,

som ålen tillbringar i botten-

slammet. Emellertid anläggas

nu ålens fjälldräkt å olika kropps-

delar vid vidt skilda tider, hvadan

det är af stor betydelse från

hvilken kroppsdel de undersökta

fjällen härstamma. Det visade

sig därvid att trakten ofvan

sidolinjen strax framför anus-

tvärsnittet, där fjällen först

utvecklas på ungålen, också besitta det största antalet ringar.

För ett säkert åtgörande af en ålindivids verkliga ålder är det

af högsta vikt att med säkerhet kunna afgöra, när fjällutveck-

lingen tager sin början.

Leptocephalus-formen sak-

nar fullständigt fjällbild-

ningar liksom för öfrigt de

i våra farvatten uppvan-

drande glasålarna. Gemzöe

har nu kunnat konstatera,

att fjällen i regel anläggas i

tredje året efter ankomsten

till de danska farvattnen

(Bälten och Öresund), och

att alltså tillväxtzonernas

antal ökat med 2 ger ålar-

nas ålder från glasålstadiet.

Men därmed har man ingalunda individens verkliga ålder.

Enligt Schmidts uppfattning skulle metarmofosen försiggå

under loppet af ett år och följaktligen glasålarna, då de nå

fram till Skagerack och Kattegatt vara ungefär årsgamla. På

så sätt skulle ringantalet + 3 ge den faktiska åldern. I denna

Fig. 8. Fjäll af norsk vårsill (Dahl\
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punkt har Gemzöes resultat i hufvudsak bekräftats af Schneider, 1

som jämte fjällen gjort bruk af kotorna för åldersbestämning och

därvid konstaterat, att ringbildning där uppträder redan under

andra sommaren, hvarför man på denna väg erhåller lefnads-

åldern genom att räkna kotringarna och öka denna siffra med

l (larvåret).

Fig. 9. Otolit af Gadus morrhua, 89 cm., Tvärsnitt; i 6te året.

Dessvärre erbjuder metoden för ålens vidkommande af

vissa vanskligheter, framkallade dels af växlingar i åldern vid

fjällens anläggande och dels af osäkerheten i åtgörandet af de

invandrande glasålarnas ålder.

Fig. 10. Otolit af Gadus morrhua, 40 cm., tvärsnitt; 3:dje året.

Bland hafsfiskarna ha vi slutligen att med några ord beröra

torskfiskarna, som på allra sista tiden tilldragit sig uppmärk-

samheten genom den redogörelse, som den internationella hafs-

forskningen 1909 offentliggjorde öfver denna familjs biologi.

1 Ueber das Wachstum der Aale (Auguilla vulgaris) in den Gewässern

Schwedens. Cons. perm. int. pour 1'explor. de la mer. Publ. de Circonstance. 46.

Fauna och Flora 1910. Haft. 4. 12
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Thompson 1 hade redan 1902 uppvisat fjällens användbarhet för

åldersbestämning och senare offentliggjorde Heincke, 2 Cunning-

ham, Dahl undersökningar, där skelettelement lagts till grund.

Herman Mayer 3 utvecklade i ett omfattande arbete otolitmeto-

dens användbarhet. I större omfattning kommo emellertid ålders-

bestämningar af fjäll till användning vid Damas' 4 bearbetning

af hafsforskningens betydande Nordsjö- och Skagerackmaterial.

Icke minst intressant synes därvid den upptäckten vara, att

också hos Gadiderna fjällen angifva individens lefnadshistoria,

såtillvida nämligen, att Damas kunnat konstatera en regelbun-

den växling i tillväxtzonernas karaktär, för olika lokaler, ett

uppslag, hvars fullföljande med stor sannolikhet kommer att

ge mycket fruktbringande resultat.

Slutligen må ej heller förbigås, att äfven laxfiskarnas fjäll

med stor framgång tagits i anspråk för åldersbestämning och

för närvarande arbetas det med mycken ifver af såväl svenska

som norska forskare för att på denna väg sprida ljus öfver

laxens och laxöringens mycket bristfälligt kända biologi (Ar-

widson, Dahl). Helt nyligen har Haempel i en afhandling

»Uber das Wachstum des Huchens (Salmo hucho L)»
5 under

användning af samtliga kända metoder (fjäll, otoliter, skelett-

element) företagit en undersökning öfver Donaulaxens ålder

och tillväxt.

Som synes har man således kunnat draga mycket betydel-

sefulla och i vissa fall synnerligen vidt gående slutsatser rörande

våra ekonomiskt värdefulla fiskars lif och utveckling med led-

ning af fjällens, eller i andra fall otoliternas och skelettets

vittnesbörd. Och för visso torde man med full rätt kunna påstå,

1 The periodic growth of scales in Gadidae as an index of age (Journ. of.

Mar. Biol. Assoc. Plymouth Vol VI N:o 3 1902 och Vol VII No 1 1904).

2 Anlage E. (Rapp. et Proc. Verb. de la Cons. Perm. p. 1'explor. de la mer

III 1905.)

3 Beiträge zur Altersbestimmung der Fische. (Wiss. Meeresunters. 1906 N. F.

VIII 1 Abt. Helgoland.)

4 Contribution å la biologie des gadides. (Rapp. et Proc. Verb, de la Cons

perm. pour l'explor. de la mer. Vol X. 1909.)

B Internat. Revue d. gesamteln Hydrobiologie und Hydrografie Bd III. Hft

1—2 1910.
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att dessa jämförelsevis enkla medel ha en icke obetydlig andel

i det teoretiskt och praktiskt resultalrika arbete, som den inter-

nationella hafsforskningen nedlagt på utforskandet af i främsta

rummet rödspättans, torskfiskarnas, sillens och ålens biologi.

Om man sålunda redan för den tioårsperiod, som nyss

förflutit sedan denna väg gjordes farbar, kan peka på synner-

ligen betydelsefulla landvinningar, så torde det stå höjdt öfver

hvarje tvifvel, att man under den närmaste framtiden har att

vänta ännu mycken värdefull ledning vid utredande framförallt

af viktiga ras- och vandringsproblem. De riktlinjer, som an-

gifvits i de senaste här refererade undersökningarna af Damas

m. fl. komma för visso, fullföljda med kritik och ansvar, att

därvid kring sig koncentrera hufvudintresset.



Något om lappugglans fortplantning.

(Med 3 fotografier.)

ra litet ha svenska ornithologer att förtälja om

| lappugglans lif och fortplantning.

Nilsson säger, att hon vistas »i ödsliga,

människotomma skogar», att hon bygger »ett

mycket stort näste i ett högt träd eller på en

hög stubbe, och lägger deri 2—3 ägg», att hon

är föga skygg men »mera rädd vid boet», att födan utgöres af

»fjällmöss och råttor, men utan tvifvel äfven af fågel och hare».

Holmgren upprepar detta med tillägg, att hon har sitt till-

håll i synnerhet å tallmoar.

Kolthoff och Jägerskiöld komplettera och ändra ofvan-

stående uppgifter med bl. a. att »äggen läggas, åtminstone

stundom, i öfvergifna bon af dagroffåglar. Till antalet äro de

3—7.» Dessutom omtalas dunungarnas utseende.

Då jag i år anträffat denna uggla häckande — en tur,

som jag aldrig förr haft — torde några iakttagelser och foto-

grafier från boet kunna påräkna intresse.

Under tjänsteförrättning i Dorotea lappmark (64° 30' n. br.,

500 m. öfver hafvet) den 9 juni observerade jag i gammal

granurskog ett stort roffågelbo 8 meter från marken i ett träd

om 18 tums brösthöjdsdiameter.

Boet låg på torrkvistar invid stammen. Först ett par

meter ofvanför började den gröna trädkronan.

Ehuru intet lif observerades vid boet, ansåg jag det böra

undersökas, då dess öfre krans ej föreföll gammal.
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Efter en del tillställdt buller märktes ett rörligt föremål,

som efter en del gissningar antogs vara en fågelstjärt. Nu

börjas en bombardering med kvistar och ett ögonblick tittar

ett stort uggelhufvud upp. Ånyo gör hon sig osynlig genom

att trycka sig tätt intill redet. Först när gröfre projektiler

börjat susa invid henne, slänger hon hastigt och ljudlöst iväg

mellan granarna.

Nu visiteras boet, som innehåller 3 nykläckta ungar jämte

2 ägg, bägge med fullgångna foster.

Den gamla ugglan visade sig snart invid boet och tillät

en komma på 10 meters afstånd. Hon visade sålunda ingen

rädsla, gjorde ej heller någon min af att vilja anfalla, förhöll
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sig tyst men uppmärksam. Sedan jag tagit de 2 äggen, läm-

nades ungarna på någon tid för att då säkrare kunna upp-

födas. Därpå uppdrogs åt en medföljande person att om ett

par veckor söka infånga ugglefamiljen.

Den 27 juni, då fångsten skulle företagas, befanns emeller-

tid boet vara tomt. Efter mycket sökande anträffades 2 ungar,

väl gömda på marken inom 20 meters afstånd från boet.

Dundräkten var då såsom Kolthoff uppgifvit. Iris blekt

gröngul. Den ena ungen väl 1 Va gånger större än den andra.

De gamla höllo sig i närheten. Den djärfvare honan sna-

rades »för hand" efter en del misslyckade försök. Hanen kom

ej närmare än 30 meter och nedsköts.

Huruvida boet från början varit dagroffågelbo (bivråk?)

kunde ej afgöras.

Som på bilden synes, är det af betydlig storlek och ålder.

Materialet torra, högst lillfingertjocka kvistar af gran (och nå-

got asp) med öfversta ytterkransen af fina grankvistar med

påsittande bark. Inuti en tämligen stor fördjupning utan annan



V. OLOFSSON, NÅGOT OM LAPPUGGLANS FORTPLANTNING 183

bädd för äggen än gamla torra kvistar, tätt hoppackade.

Spår af nggleexkrementer fanns ej å boet eller nedanför det-

samma.

Förutom rester af sorkar anträffades vid boet ett ekorr-

hufvud samt 2 bröstben af järpe eller ripa.

Sedan jag förskaffat mig fulltalig kull af till form och färg

naturtrogna ägg, har jag -- ej utan svårighet -- fotograferat

boet snedt uppifrån på 3 Va meters afstånd utan att någon

kvist kring boet behöft brytas.

De två uggleungarna jämte modern tillhöra nu Skansens

zoologiska trädgård.

Beträffande lappugglans förekomst har jag funnit, att hon

är hemma i ödsliga urskogstrakter, förnämligast granskogar,

samt att hon förekommer sparsamt.

I det fria torde hon ofta förväxlas med den mindre säll-

synta slagugglan.

Backe 25 juli 1910.

Viktor Olofsson.



Smärre meddelanden.

Ekorre som äter granlöss (Chermes abietis).

Omkring den första aug. i år varsnade jag under en gran en

del nedfallna årsskott. Den första tanken var genast: »här har

ekorren varit framme och gjort rackartyg». Emellertid tog jag först

ett af de afgnagda skotten och synade och sedan flera. Det visade

sig då, att hvartenda ett dylikt skott såg ut som den högra bilden.

Det vill säga skottet var försedt med en gallbildning orsakad af

larver till granlusen Chermes abietis, men hvarje cell, i hvilken en

granlus suttit, var skickligt öppnad och invånaren borta, säkerligen

uppäten. Vid efterseende funnos ännu kvar på trädet en hel del

skott med dylika Cäermes-gallbildnmgax i orördt tillstånd, såsom

den vänstra bilden visar, och de befunnos vid undersökning ännu

bebodda. Ett skott med en dylik gallbildning kan ej gärna bli

något dugligt af och ekorren hade sålunda åtminstone ej skadat

utan måhända gjort nytta genom bortamputerandet af dem och upp-

ätandet af Chermes.

Iakttagelsen gjordes vid Munkebo i Skeda socken i Östergötland.

E. L.
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Flamingo skjuten på Gotland.

I våras blef en notis i dagspressen synlig, som omtalade, att

en flamingo blifvit skjuten på Gotland. Då exemplaret förvärfvats

för Visby läroverks museum gjordes en framställning från Fauna

och Flora till Läroverksadjunkten D:r K. Johansson om närmare

meddelande härom, och han lämnade då godhetsfullt nedanstående,

skildring jämte bifogade fotografi af exemplaret.

^
I \

V

»För några dagar sedan var jag i Grötlingbo i ändamål att få

närmare upplysningar om den därstädes skjutna flamingon. Jag
träffade såväl den c:a 15 år gamla skytten, Werner Pettersson, som
hans fader. De berättade, att de under arbete i närheten af Gans-

viken den 5 maj fingo syn på en stor nästan manshög fågel, som
gick och sökte sin föda på cirka 1 fots vatten i viken. Viken har

lerigt sandig botten och är synnerligen långgrund, så att fågeln

måhända befann sig bortåt hundra meter från land. Ynglingen,
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som är god skytt, kastade sig upp på sin cykel för att hämta sitt

remingtongevär i det i km. aflägsna hemmet (Smiss gård). Vid
återkomsten smög han sig ned på stranden och sköt på c:a 130
meters afstånd samt träffade — af en slump naturligtvis — just

hufvudet af fågeln, som sålunda var ganska nära att gå fri. — Då
ingen utsikt förefanns, att fågeln skulle på allvar slå sig ned i

Grötlingbo, var genom fågelns bortskjutande kanske ingen skada

skedd. Det egendomliga är emellertid, att en i närheten bosatt

stenhuggare, som plägar ha sitt arbete nära Gansviken, vid erhållen

kännedom om händelsen yttrade, att den fågeln kunde han skjutit

i fjol, emedan den äfven då uppehållit sig i viken. Han lär äfven

ha igenkänt fågeln på en afbildning, som konsul Cramér i Rone-
hamn visat honom. Skada blott, att detta, om jag fattade saken

rätt, skedde sedan fågeln var skjuten.

En tidningsnotis här, enligt hvilken en annan större fågel, som
liknade en pelekan, skulle vara sedd i år i samma vik, är däremot
oriktig.

Flamingon befinner sig nu uppstoppad i Visby läroverks museum.
Visby d. 27 juli 19 10

K. Johansson.

Steglitsorna i Australien.

På 1880 talet infördes nämnda fågelart till Australien och man
väntade sig mycket nöje af »guldfinken» (goldfinch), som steglitsan

heter på engelska. År 1888 sköt en gosse en dylik fågel af miss-

tag och detta ansågs som en oerhördt skamlig handling, som skarpt

fördömdes.

Tiden gick och steglitsorna förökades i hög grad. Det dröjde

ej länge, förr än de blefvo skadedjur, som med sina hvassa näbbar

anföllo och sönderhackade odlade frukter. Det uppgifves t. o. m. 1

1

de anställa förhärjningar i hvetefälten. Det är så långt ifrån, att

de åtnjuta välvilja och skydd numera, att man t. o. m. sett sig nöd-

sakad utfästa 6 sh. (45 öre) skottpengar pr styck.

Så kan det gå med missriktade acklimatiseringsförsök.

Ornitologiska meddelanden från Halmstadstrakten.

Den milda och snöfattiga vintern 1909— 1910 hade till följd

icke allenast att en del för kölden och snön mera ömtåliga stann-

fåglar kunde godt hålla sig uppe utan äfven att vissa flyttfåglar

också funno sig kunna kvarstanna inom landet.

Gräsänderna, som vintern förut starkt decimerades genom hafs-

vikarnes och sjöarnes långvariga isbeläggning, tvingande dem att

söka sin föda i vattenfyllda diken och i smärre vattensamlingar,

där de dels skötos af tjufskyttar dels omkommo af svält, kunde un-

der förlidne vinter bärga sig undan hungerns besvärligheter, då så-

väl hafvet som en del insjöar saknade isbeläggning.

Tofslärkan, som för ej så länge sedan invandrat till Halland

söderifrån och därför mycket besväras af de snörika vintrarne,
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hvilka, äfven om fåglarne kunna uppehålla lifvet af den knappa
kost, som bestås dem, dock under sådana förhållanden få sin

lifsenergi så nedsatt, att de ej förmå uppmärksamma på den fara,

som den på dem lurande katten ställer i deras väg — hade äfven

de att glädja sig åt en behaglig tillvaro vintern 1909— 19 10.

De eljest bortflyttande fåglarne, som iakttogos i Halmstadstrak-

ten, under vintern, voro: bofinkar, bergfinkar, ringdufvor, rödkake-

sångare, järnsparf, sädesärla, sånglärka, starar och hämplingar.

Af bofinkar sågos, bland den flock på ett femtiotal, jag

under vintern observerade, äfven ett stort antal honor, hvilka, som
vi veta, icke så ofta som hannarne dröja sig kvar här. I de med
riklig tillgäng på bär besatta rönnträden, uppehöllo de sig oftast.

Att bergfinken och ringdufvan så allmänt visade sig beror natur-

ligen på den ymniga tillgången på bokollon. — I Skåne sågos

dessa fåglar i stora svärmar, bergfinken i skaror.

En fågel, som för ett tjugotal år sedan syntes förekomma all-

mänt under alla årstider i Halmstadstraktens omgifningar, var korn-

sparfven. Så småningom har han blifvit allt mera osynlig, under
vintern 1909— 191 o har jag ej observerat en enda, och ej sedan
heller; han har dragit bort till andra områden. Hvad är då orsa-

ken härtill? Måhända rör problemet sig endast om matfrågan.

Kornsparfven älskar, som vi veta, att vistas i trakter hvarest korn
och hvete odlas i tillräcklig myckenhet. Ikring hvetefälten isynner-

het tycker han om att slå sig ned, och han bygger till och med
sitt bo af hvetets strå. Nu har, i och med detsamma betorna kom-
mit att vinna allt större terräng inom landthushållningen, kornet

och hvetet fått lämna plats åt dem. Med detta har kornsparfven
sett sin existens hotad och dragit sina färde till trakter, där dessa

sädesslag allmännare odlas.

I afseende å en del hit anländande flyttfåglar tyckes, som
skulle den tidiga våren ej inverkat på deras normala flyttningstider.

Tornsvalorna t. ex. kommo ej hit 19 10 förr än åren förut, oaktadt
allt i växtväg var minst två veckor tidigare. Den 20 maj sågs

fågeln allmänt ha anländt hit.

Stararne däremot hade så tidigt undanstökat sina fortplantnings-

bestyr, att ungarne voro utflugna ur boen redan den 10 juni; såle-

des ett par veckor tidigare än vanligt.

Halmstad den n juni 1910.

C. A. H.

Alexanderpapegoja lägger ägg i sjätte året af sin

fångenskap.

Jag äger sedan sex år en Alexanderpapegoja (Palasornis Alex-
andri). I slutet af juni 1909 betedde den sig ganska egendomligt.
Den tog litet föda till sig och uppehöll sig på bottnen af den bur,

där hon förvarades. Hon formligen låg där nedtryckt med upp-
lyftad stjärt och plirande ögon. Så upptäckte jag 4 juli på mor-
gonen ett ägg, till utseendet och storlek likt ett dufägg. Längre
fram på dagen lade den ännu ett. Den sista veckan i juni 19 10
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uppförde hon sig på samma sätt som ofvan nämnts och med
samma följd, i juli fann jag ett ägg kl. 5 på morgonen. Denna
upptäckt gjorde jag sedan två gånger till med några dagars mel-

lanrum för hvarje gång. Hon lade alltså sista gången tre ägg.

Malmö i juli 19 10.

Oskar Olim.

Albino af gråsparf.

Jag iakttog i dag på Högre Latinläroverkets i Göteborg lek-

plan en albinosform af sparf. Enligt hvad jag vid det ganska flyk-

tiga påseendet kunde se, var fågeln hvit utom stjärten och ett band
mellan båda vingrötterna, hvilka delar voro normalt färgade.

Lerum 10
/9 19 10.

Karl Erik Johansson.

Nötkråkor vid Vassijaure.

Sex stycken nötkråkor iakttogos här vid Vassijaure i dag. Här
är nu full höst, regn och snöslask hvarje dag.

Vassijaure 2ä
/s 19 10

Hilding Dunér.

En abnorm gulärla,

en ungfågel, som blifvit efter i utvecklingen och visade tendenser

till albinism, har tillvaratagits den 17
/9 i år och insändts till Riks-

museum af jägmästare A. Hollgren, Halmstad.

Djur som gäspa.

Frågan om hvilka djur, som gäspa, har kommit på dagord-

ningen, därigenom att R. Elmhirst, föreståndare för den biologiska

stationen Millport i England, iakttagit vissa rörelser, som han tydde

såsom gäspningar, hos en del fiskar. Elmhirst beskrifver 1 gäsp-

ningens förlopp hos fiskarne så, att de spärra upp gapet vidöppet

och långsamt vidga munhålan samt resa gälbagarne, hvarpå följer

ett hastigt utsprutande af det insugna vattnet mestadels genom mun-
nen, ehuru något passerar gälspringorna. Ofta resas tillika bröst-

fenorna vid denna gäspningsakt. Egentligen skulle man knappt
kunna tro, att gäspning vore möjlig annat än för luftandande rygg-

radsdjur. Stödd på talrika iakttagelser anser dock Elmhirst, att de

omtalade rörelserna, som han sett fiskarne utföra, äro verkliga gäsp-

ningar och tjäna det äkta fysiologiska ändamålet att sända en kraf-

tigare blodström till hjärnan under dåsighetsperioder. De tillfällen

då de ifrågavarande fiskgäspningarne mestadels visade sig i akvariet

vid Millport, stodo i samband med en ringa förhöjning i vattnets

temperatur, som antagligen var förbunden med minskning i tillgån-

gen på syre. Akvariet plägar rikligen förses med vatten på lörda-

1 »The Zoologist». Sept. 1910.
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gen, men på söndagen pumpas ej och genomströmningen minskas

då, hvarjämte vattnet i förrädsbassängen af solens strålar under
lördagseftermiddagen och söndagen uppvärmes till 3— 4 graders

högre temperatur än i hafvet. Och om söndagarne gäspade fiskarne

i Millport-akvarierna oftare än eljest. Elmhirst fann äfven, att de
normala andningsrörelserna hos fiskar, som gäspade, voro långsam-

mare än vid andra tilltallen. T. ex. i genomsnitt komma hos en
rödspätta 32 andningsrörelser på en minut, men när de gäspa blott

20. Sandflundrans andningsrörelser äro i medeltal 42 i minuten
men när de gäspa 31. I vissa fall kunna gäspningar inträffa, då
andningsrörelsernas antal ökats öfver medeltalet (syrebrist i vattnet?).

Torskarne synas gäspa oftare än andra fiskar men både då och
vid andra tillfällen andas de 36 gånger i minuten i medeltal. Fiskar-

nes gäspning är så smittsam, säger Elmhirst, »att jag ofta börjar

gäspa själf». När min hund gäspar, fortsätter han, lockas jag också
att gäspa, men jag kan ej påstå att mina gäspningar locka min
hund eller än mindre fiskarne att gäspa. Troligen äro människorna
mera känsliga för dylikt än de lägre ryggradsdjuren.

De fiskarter som observerats gäspa i Millportakvarierna äro föl-

jande: rötsimpa, sej, lyrtorsk, torsk, berggylta, stensnultra, rödspätta,

sandrlundra, hafsäl och knaggrocka. I akvarierna i Warringtonmu-
séet har man iakttagit samma sak hos karp, mört och sarf.

Prefessor J. Graham Kerr har sett lungfisken Lepidosireti gäspa.

För groddjur och kräldjur känner Elmhirst inga litteraturupp-

gifter, men tycker sig vilja minnas, att han sett en ödla och vatten-

ödlor gäspa och troligen vanlig groda och snok likaså. Krokodil-

gäspning har till och med fotografiskt återgifvits.

En tam tretåig mås vid Millport gäspade ofta om morgnarne,
och på samma ställe har en sillmås setts göra detsamma. Mr Kirk
har meddelat, att ugglor gäspa och publicerat en fotografi öfver en
gäspande svart kråka. Till dessa Elmhirsts uppgifter kunna vi till-

lägga att storkar, marabustorkar, hägrar m. fl. fåglar setts gäspa i

Zoologiska trädgårdar. Jakopapegojor (Psittacus eritkacus), loripape-

gojor (TricJwglossus novcehollandice) och sångpapegojor (Melopsitta-

cus) har referenten sett gäspa och om minnet ej bedrager, domherre.
Intendenten Behm på Skansen har äfven sett tranor samt en del

roffåglar såsom kärrhökar och falkar gäspa. I de smärre vadarnes
bur ser man ofta än den ena än den andra spärra upp näbben och
vitta med vingarne på ett sätt som väl kan anses motsvara gäsp-

ning och sträckning.

Bland däggdjuren nämner Elmhirst »hundar, kattor och deras

släktingar i zoologiska trädgårdar» såsom gäspare. Detta är nog
en välbekant sak och den som besökt sådana platser erinrar sig

nog säkert ha sett lejon, tigrar, leoparder, jaguarer, servaler och
diverse andra kattdjur samt tillika vargar och räfvar gäspa. Lodjuren

på Skansen gäspa med känsla och öfvertygelse. Men det går ej upp
mot hvad hvalrossen förmår i den vägen. Han betecknas ock af

Intendenten Behm som den »store gäsparen». Gråsjälen är ej heller

bortkommen i detta afseende, och jag tycker mig erinra, att sjö-

lejonens gäspningsförmåga är rätt afsevärd.
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Elmhirst säger sig ha hört, att hästar, nötkreatur och getter

gäspa, men ej ha sett det själf. Hästgäspningar kan man dock få

se rätt ofta. Lägger man sålunda samman, hvad man känner, tyckes

det vara sannolikt, att alla ryggradsdjur gäspa.

Om brunandhanens sommardräkt.

Frågan om dykandhanarnes sommarvistelse hör till de orni-

tologiska spörsmål, som ännu äro tämligen outredda och därför af

stort intresse för den biologiska forskningen. Så äro t. ex. knip-

hanens sommardräkt så pass okänd, att den mig veterligt ej finnes

representerad i någon svensk fågelsamling, och det enda kända
exemplaret i ren sommardräkt torde vara det af Ferd. v. Wright

afbildade genom »Finsk Tidskrift för Jägare och Fiskare» reprodu-

cerade. Hvad beträffar de båda dykandarter, som vi här i ett par
af södra Sveriges insjöar hafva tillfälle att studera, nämligen viggen

i Hornborgasjön och brunanden i Tåkern, hvilka arter på sina re-

spektive ställen uppträda synnerligen talrikt häckande, sä torde det

vara tämligen säkert, att hanarne före ruggningens början i regel

lämna dessa sjöar för att ä någon annan plats vistas under den-

samma. Någon hane i sommardräkt af viggen har veterligen under
andjakterna i Hornborgasjön aldrig blifvit fälld, och af brunanden
har under ett fjärdedels sekel endast tvenne ruggande hanar under
sensommaren i Tåkern bekantligen iakttagits och tillvaratagits. Hvad
denna dykand beträffar, så ser man i början af juni i nämnda sjö

hanarne samlade i stora flockar. Själf har jag ett af de senare åren

därstädes räknat öfver 200 i flocken. Allt mer och mer minskas

dessas antal under månadens lopp, så att vid dess slut knappt någon
enda brunandhane står att upptäcka. Mot det antagandet, att de

skulle begifva sig in i de stora vassarne och där tillbringa rugg-

ningstiden talar som ofvan nämnts, att så ytterst sällan någon ruggare

fälles under de årliga klappjakterna, då ett stort antal honor och

ungar mista lifvet, dels att man aldrig hittar några vingpennor eller

andra fjädrar af brunandhanar i de talrika gläntorna bland vassarne

denna tid af året. Den flitige forskaren af Tåkerns ornitologiska

förhållanden D:r W. A. Engholm i Wadstena har äfven kommit till

samma åsikt. Det är han som den 16 aug. 1900 lyckades erhålla

det andra af de ofvannämda tvenne exemplaren vid en klappjakt i

sjön, hvilket han beskrifvit i sin monografi öfver denna and i Sv.

Jägarförb. Nya Tidskrift årg. 39. Om denna fågel nämner han att

dräkten »föga afvek från vårdräkten» och säger han sig ej kunna
instämma med faunistiska uppgifter, att hannen i sommardräkt skulle

likna honan. Han säger bland annat att »den svarta gördeln fram-

till finnes äfven på detta exemplar».

Det första af dessa båda exemplar har jag i höst genom byte

förvärfvat. Det är skjutet den 3 juli 1886. Då det delvis afviker

från det Engholmska kan det ju intressera Tidskriftens ornitologisk

sinnade läsare att få en beskrifning af detsamma: Handpennorna
fällda. De nya ej fullt till hälften utvuxna. Näbb svart utan fram-

kallbart ljust band; hufvud och hals rödbruna, mörkare än i vår-
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dräkten, gördeln öfver frambröst och framrygg chokoladbrun mest

lik honans färg å dessa ställen, åt ryggen skarpt, åt buken otydligt

begränsad, utan öfvergår den tämligen diffust i den honan lika grå

färgen, bakre delen af buken brun tämligen svagt gråvattrad, under

gumpen och undre stjärttäckarne bruna ovattrade, slaksidorna, ving-

täckare och ryggen mörkare än hos hanen i vårdräkt samt mera
grofvattrade, öfvergumpen och öfre stjärttäckarne lika med vårdräk-

ten. Dräkten är således ett mellanting mellan hanens i vårdräkt

och honans. Dock ser man genast på hufvudets färg och ryggens

vattring, att man har en hane framför sig.

Skillnaden mellan detta exemplar och det af Dr Engholm be-

skrifna är således den, att den svarta gördeln här är ersatt med
en diffus brun dylik, samt att undre kroppsdelarne utom de bakersta

äro lika honans. Uttrycket »utan framkallbart > ljust band vid be-

skrifningen af näbbets färg torde fordra förklaring. Saken är näm-
ligen den, att det breda gråblåhvita bandet öfver öfvernäbbet, som
hanen i vårdräkten bär, efter döden allt mer och mer mattas, så att

det på torkade konserverade skinn liksom näbbets i öfrigt gråsvarta

färg öfvergår till svart. Det kan dock åter, fast ej till fullt lika klar-

het framkallas genom att fukta näbbet med vatten, då äfven pä
gamla öfver 20-åriga museiexemplar tydligt märke efter detta band
framträder. Detta lyckas emellertid ej med det ofvan beskrifna

exemplaret i sommardräkten, hvaraf man bör kunna draga den slut-

satsen att detta ljusa band hör till de prydnader, som fågeln har i

sin praktdräkt och som sedan parningen försiggått under ruggnin-

gen försvinner. Sommardräkten börjar anläggas i början af juni,

ty då ser man en del hanar, som äro mer eller mindre mörkspräck-

liga å rygg och sidor af därstädes framkommande mörkare mera
grofvattrade fjädrar.

Karlsborg den 19
/o 19 10.

H. Nyqvist.

Litteratur.

Sveriges natur. Svenska Naturskyddsföreningens årsskrift 19 10.

Svenska Naturskyddsföreningen, som bildades mot slutet af

förra året, har i sommar utgifvit sin första årsbok, med ett rikhal-

tigt och omväxlande innehåll, som i korthet må här antydas. Såsom
inledning finner man ett varmhjärtadt poem, en riktig stridssång, af

Karl-Erik Forsslund. Därnäst följer en redogörelse för »naturskydds-

frågans utveckling i Sverige» af Redaktör Thor Högdahl. Denna
historiska framställning är både intressant och värdefull, men förf.

låter väl sin beundran för Conwentz gå väl långt, då han säger, att

denne lärde oss att »söka hjälp af lagstiftningen». Detta torde väl

knappt vara fallet, då i Conwentz' fädernesland någon direkt natur-

skyddslagstiftning ej företagits eller ens föreslagits. Upphofvet till

vår lagstiftning torde nog vara att söka hemma i Sverige. I nästa

kapitel får man lära, huru man skall praktiskt tillämpa denna lag-
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stiftning. Man får nämligen där svar på frågan »hur man bär sig åt att

få ett naturminnesmärke fridlyst?» Professor Lönnberg har därpå en
med tvänne kartor och flera fotografiska bilder belyst skildring af

»de båda stora lappländska nationalparkerna, Stora Sjöfallet och
Sarjek». U:r Paul Rosenius har författat ett kapitel om »naturskyddet

i Skåne», som åtföljes af flera af förf. tagna särdeles vackra fågel-

lifsbilder. Professor Sernander skildrar »Linnés Säfja» i ord
och bild.

D:r O. Sjögren beskrifver Abisko nationalpark, hvaröfver karta

finnes bifogad, och flera anslående vyer från samma trakt äro foto-

grafiskt återgifna. »Bjurälfdalens karstlandskap i norra Jämtland»
är föremål för en uppsats af D:r F. Svenonius och »Garphytte
nationalpark» beskrifves af Professor Lönnberg. Sedan följa »några
fågelbilder från Tåkern» af Kandidat Rudolf Söderberg. Artisten

Gunnar Hallström talar om en »ung bonde naturskyddare, ett efter-

följansvärdt exempel» af lärorik art. Slutligen yttrar Professor Lönn-
berg »några ord om roffåglar, som äro värda skydd». Smärre med-
delanden och notiser, Svenska Naturskyddsföreningens stadgar och

en förteckning öfver dess medlemmar vid tiden för tryckningen af-

sluta boken. Dess boklädspris är 3 kr., men Svenska Naturskydds-

föreningens medlemmar, som endast betala en årsafgift af 2 kr.,

erhålla årsboken gratis, och hvarje vän af Sveriges natur bör blifva

medlem af föreningen, på det att den må kunna växa stor och stark

samt med kraft arbeta för sitt höga mål.

Danmarks Fauna 8 : Esbern Petersen, Guldsmede, Dögnfluer, Slör-

vinger og Copeognather. Köbenhavn 1910.

Då vi fästa uppmärksamheten därpå, att ännu ett nummer af

denna värdefulla serie utkommit, torde svenska läsare behöfva er-

inras om, att danskarne med guldsmeder inom insektsvärlden mena
något helt annat än vi nämligen trollsländor. Därmed blir också

sammanställningen af de nämnda grupperna fullt naturlig. Boken
med sina examinationstabeller o. s. v. kan säkerligen vara af värde

äfven för svenska entomologer.

Svalornas ankomst till Sverige 1910.

Från flera håll ha spörsmål framställts, om svalorna i år an-

kommit till vårt land tidigt eller sent, och åsikterna härom ha varit

mycket växlande. För att få klarhet i denna sak behöfvas talrika,

säkra uppgifter frän många håll, och vi få med anledning häraf

uppmana dem af våra läsare, som ha gjort anteckningar om svalornas

ankomst, att lämna meddelande därom till denna tidskrifts redaktion

(adr. Vetenskapsakademien, Stockholm), så skall en sammanställning

af inkomna uppgifter sedermera offentliggöras i tidskriften. Hussvalor

och ladusvalor böra anföras särskildt i meddelandena.
Red.



Bo af svart stork (Ciconia ?iigra).

Foto Edv. Wibeck 1910.





Bidrag till kännedomen om det högre
djurlifvet i Algeriet.

Af

Nils Gyldenstolpe.

oljande anteckningar äro grundade på iakt-

tagelser, gjorda under en resa till Algeriet

m'"-'Hii; våren 1910. Tack vare understöd från »Stif-
UllHllHH"

1 '

telsen för Lars Hierta's minne» och enskilda

mecenaters välvilja kunde resan komma till

stånd.

I slutet af mars sammanträffade jag i Marseille med min

blifvande reskamrat, doktor Paul Rosenius, och sedan fortsatte

vi omedelbart till Alger. Som båten var usel och vädret ganska

blåsigt, var öfverresan icke vidare angenäm.

I staden Alger stannade vi endast några få dagar och

gjorde härunder en tur till Blidah, en liten vackert belägen

stad i Atlasbergen cirka 5 mil från Alger. Vi voro äfven vid

Ruisseau des Singes och intressant var att se alla de vilda

apor (Innuus innuus), som tack vare skyddande lagar erhållit

en utmärkt fristad i den med en rik vegetation beväxta dal-

gången.

Sedermera foro vi med järnvägen till Constantine, Algeriets

näst största stad. Under vägen dit iakttogs intet särskildt

märkvärdigt i faunistiskt hänseende. Atlasbergens toppar voro

ännu betäckta med snö och visade en slående likhet med fjällen

norr om Torne träsk. Helt visst skulle det ännu finnas ganska

mycket att göra för en naturforskare, som ville trotsa mödor

och besvär i dessa på alla vis ogästvänliga trakter.

Staden Constantine är synnerligen vackert belägen på en

höjd och erbjuder en hänförande utsikt öfver den omgifvande

Fauna och Flora 1910. Haft. 5—6. 13
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trakten. Ungefär midt genom staden går en djup klyfta (Rum-

mels-klyftan), i hvars botten en liten flod rinner. Öfver och

kring klyftan riktigt svärmade det vid mitt besök af tornfalkar

(Cerchneis tinnunculus L.). Asfågeln (Neophron percnopterus

L.) var äfven rätt allmän och fann helt säkert riklig tillgång

på föda i alla de afskrädeshögar, som lågo öfverallt kring arab-

och judekvarteren. På så godt som hvarje arabhus hade ett

par storkar (Ciconia ciconia L.) slagit ned sina bopålar och

voro som bäst i färd med att insamla material till bobyggnaden.

I klippbranterna häckade kajor och klippdufvor samt dessutom

en mängd tamdufvor.

Så småningom fortsattes resan på järnväg till Biscra, som

skulle blifva första utgångspunkten för våra exkursioner. Från

kupéfönstren syntes på många ställen en stor mängd storkar

och i ett träd räknade jag ända till fyra bon. Vid passerandet

af stationen Les Lacs varseblefvos helt säkert flera tusental af

flamingos (Phoenicopterus, roseus. Barr.), som helt lugnt och

gravitetiskt klefvo omkring i Chott Tinecilts grunda vatten.

Här i denna sjö var det äfven godt om simfåglar och vadare,

hvilka nog voro stadda på flyttning till nordligare trakter.

Så snart man passerat Atlasbergens sista utlöpare mot

söder, vidtager en helt annan natur. Man inkommer nu i

det s. k. peträiska Sahara, som på alla sidor omgifver den

vackra oasen Biscra, belägen på ungefär 35' 27' nordlig bredd.

Själfva oasen är ganska stor och har Oued Biscra (ouéd = flod)

att tacka för sin uppkomst. Vegetationen är i dessa trakter

helt olika än norr om Atlas, och detta är äfven förhållandet

med djurlifvet.

Norr om och inne i själfva Atlasmassivet äro fauna och

flora i det närmaste lika med Syd-Europas. Den rika växtlig-

heten har de nordliga vindarna att tacka för sin uppkomst, ty

norr om Atlas kunna dessa afbörda sig fuktighet. Den varma

solen, som i dessa trakter på kort tid förmår att framkalla

yppig vegetation, har naturligtvis en god hjälp i de nordliga

vindarna.
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Helt annat blir det återigen söder om bergen. Här brän-

ner solen hett hela sommaren och de nordliga vindarna nå

icke fram hit med sin kallare luft och fuktighet. Därför går

den rika floran snart under för den brännande solen, som

blott hårda och oemottagliga buskar och gräs förmå motstå.

De inom den peträiska delen af den stora öknen befintliga

bergen äro nästan alldeles utan vegetation.

Det är blott oaserna som gifva en omväxling i det rätt

enformiga landskapet, och dessa hafva alltid en flod eller källa

att tacka för sitt ursprung. Oaserna hafva i allmänhet ett

tämligen rikt fågellif, tack vare den rika och yppiga vegeta-

tionen. Karaktärsväxten för oaserna i Sahara är daddelpalmen,

som med sina kronor bildar liksom ett tak öfver den rika un-

derskogen af granat-, citron-, fikon- och orangeträd. Små bäckar

och rännilar genomkorsa öfverallt marken, som ofta är besådd

med korn. Som sagdt är naturligtvis en sådan oas ett »El

Dorado» för fåglarna, som här icke blott finna lämpliga bo-

platser, utan äfven hafva en riklig näring i alla de myriader

insekter - - framförallt flugor — som finnas här. Flugorna

blifva en verklig landsplåga för dessa härliga trakter under

sommarmånaderna, något som vi också skulle komma att erfara.

Från Biscra som utgångspunkt företogs nu en hel del

exkursioner i den kringliggande trakten. Ungefär 1 mil norr

om Biscra och på cirka Va mils afstånd från sydsluttningen

af Djebel Ahmar Kreddou ligger en liten nätt landtgård, som

efter sin ägare erhållit namnet Ferme Dufour. Terrängen här-

omkring utgjordes dels af med korn uppodlad mark, och dels

och fönämligast af s. k. sebkha. Denna utmärker sig för sin

under regnrika år mycket yppiga vegetation. Under torra år

däremot förmår marken knappast frambringa någon grönska

alls. Jorden är mycket salthaltig och på många ställen lyser

den t. o. m. alldeles hvit af saltkristaller. Karaktärsväxter äro

här Sisymbrium- och Salicorniaarter. Djurlifvet var dock ganska

fattigt på denna lokal; naturligtvis fanns i alla fall rätt mycket

af intresse.
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Vidare besöktes bergen kring Col de Sfa. Dessa äro så

godt som alldeles vegetationslösa och sträcka sina grå toppar

mot skyn.

Etter en tids vistelse i Biscra begåfvo vi oss af söderut.

När man lämnat oasen bakom sig, inkommer man först i sebkha-.

terräng och denna sträcker sig omkring 3 mil söderut tdl

Bordj Saada. Från denna ort vidtager en stenig högslätt, som

med likartadt utseende når ned till Kef ed Dörr (cirka 8 mil

u*V&>todfe

'* '
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Fig. 1. Chott Merouan, belägen strax söder om Kef ed Dörr. Fyndort fö

r

Saxicola lugens halophila. (Foto. Nils Gyldenstolpe d.
I8
/j 1910.)

från Biscra), hvarifrån en tröstlös och med ett föga rikt djurlif

försedt sebkhabälte ånyo utbreder sig. Snart passerar man

stranden af Chott Merouan, som utgör den västligaste af alla

de större och mindre chotts, hvilka nå ända fram till Gabes-

viken. Dessa ungefär 30 m. under hafsytan belägna saltsjöar

voro vid mina besök nästan uttorkade och visade ett ringa

fågellif, men under vintern, då rätt mycket vatten finnes, skall

det högre djurlifvet i dem vara ganska rikt. Efter passerandet
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af sjön blir marken åter sandig och tämligen otrafikabel ända

till oasen El Ourir. Genom denna oas, som inom parentes

sagdt, är känd för sina utmärkta daddlar, leder en riktigt bra

och väl hållen väg, sträckande sig nästan fram till Meraier.

Sedan man genomrest denna by, kommer man in i en helt

annan terräng. Den steppartade högplatån försvinner allt mer

och mer, och marken börjar att få ett ökenartadt utseende.

Vegetationen försvinner så småningom eller inskränkes till

Fig. 2. Öknen vid Touggourt. Vegetation af Limoniastrum guyonianum.

(Foto. Nils Gyldenstolpe d.
isU 1910.)

spridda bestånd af Limoniastrum guyonianum, Coss & Dur.

Istället börjar sanden att allt mera taga öfverhand. På afstånd

synes en hel del dyner afteckna sig mot den blå himlen, och

länge dröjer det icke förrän man befinner sig i den sandiga

delen af Sahara, arabernas El Sahel. Ju mer man närmar sig

ökenstaden Touggourt ju djupare och besvärligare blir den

fina sanden. Strax utanför själfva staden, och sedan man passerat

några af de densamma i norr omgifvande oaserna finnes ett

sandbälte, som vid blåst är ganska ansträngande att öfverskrida.
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Sedan den Touggourt omgifvande öknen äfvensom stadens

oaser undersökts, återvände vi ungefär samma väg till Biscra,

där vi stannade några dagar för ytterligare studier. Resan

fortsattes sedan norr ut till El Kantara, där vi uppehöllo oss

något mera än en vecka. El Kantara kan sägas utgöra gränsen

för det s. k. Tell i norr och för det peträiska Sahara i söder.

Aurésbergen, som här nå en ganska betydlig höjd, spela en

rätt stor roll för dessa trakters klimatiska förhållanden. De

' *TSftfa--

Fig. 3. Montagne d'Alhätre söder om El Kantara. Tillhåll för Hyaena hyaena.

(Foto. Nils Gyldenstolpe d.
" 2

/4 1910.)

utgöra nämligen ett bra motvärn för de nordliga vindarna,

hvilka tvingas att afbörda sig sin fuktighet. Söder om bergen

däremot råder för det mesta en molnfri himmel, och föga regn

faller. De El Kantara omgifvande bergen utmärka sig i all-

mänhet för sina vackra former, men äro nästan alldeles vege-

tationslösa. Traktens fågelfauna var ganska rik, och i synnerhet

utgjorde bergen med sina branta afsatser och djupa klyftor

utmärkta tillhåll för hvarjehanda roffåglar. Ej heller saknades
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däggdjur, utan berberfåret (Ammotragus lervia) och hyenan

(Hyaena hyaena) förekommo äfven i ganska stor mängd, ehuru de

för jägaren äro svåråtkomliga. Bland de mindre däggdjuren

observerades särskildt Ctenodactylus gundi, hvilken var allmän

öfverallt, där nedrasade block och stenar täckte bergssluttning-

arna. På samma lokaler som gundin fanns äfven en liten

snabelmus (Macroscelides rozeti), ehuru rätt sällsynt. På rep-

tilier var heller ingen brist.

Från El Kantara reste vi sedan ytterligare norrut till Batna,

som skulle bli sista fältet för våra studier i Algeriet. Batna

är beläget pä en högslätt inne i Atlasbergen och på en höjd

af 1,041 m. öfver hafvets nivå. Rundt omkring den lilla staden

utbreda sig vidsträckta, odlade fält, begränsade af med alle-

handa trädslag beväxta berg. Ett bland de vanligaste af dessa

trädslag är otvifvelaktigt steneken, som bildar hela skogar,

hvilka äro mycket intressanta i faunistiskt hänseende och na-

turligtvis utgjorde utmärkta arbetsfält. Flera exkursioner gjordes

i alla riktningar och några till från Batna rätt aflägsna platser.

Bland annat företog jag en färd till det 2,321 m. höga Djebel

Mahmel under förhoppning att anträffa och införlifva med sam-

lingarna den mycket sällsynta Saxicola oenanthe seebohmi

(Dixon). Detta lyckades tyvärr icke; dock hade jag det stora

nöjet, att få se den lilla nätta stenskvättan i hennes rätta hem-

bygd. Det var nämligen på detta berg som Dixon 1882 upp-

täckte henne. Jag hade äfven turen att få på det intressanta

Djebel Mahmel iakttaga tvenne räfvar (Vulpes vulpes atlantica)

förutom några schakaler (Canis anthus).

Den 10 maj lämnade jag Batna och forsatte sedan direkt

till Stockholm, dit jag anlände den 19 maj.

Till intendenten vid Riksmuseets Vertebratafdelning, pro-

fessor Einar Lönnberg, beder jag att här få framföra mitt

vördsamma tack för alla de goda råd och upplysningar, hvar-

med han bidragit. Jag ber äfven att till doktor Ernst Hartert

i Tring få betyga min tacksamhet för bestämmandet af några

tvifvelaktiga subspecies.
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Iakttagna fågelarter.

1. Corvus corax tingitanus Irby.

Arabiska: H'rahb.

Den nordafrikanska korpen skiljer sig från den i Norra

och Mellersta Europa lefvande arten bland annat genom en

kortare, men högre och mera böjd näbb.

Anträffades både norr och söder om Atlas, men synes dock

förekomma i större antal på norra sidan. Var sålunda ganska

allmän i Batnaområdet. Ett bo undersöktes vid El Kantara

den 25 april och innehöll då två alldeles färska ägg. Vid Batna

fälldes den 30 april två exemplar, som visa följande mått:

9. Längd = 520 mm. (33) 5- Längd = 520 mm. (32,

Vingens längd = 382 » Vingens längd = 385 »

Näbbets längd = 60 Näbbets längd = 59 >

Stjärtens längd = 216 » Stjärtens längd = 221

2. Coloeus monedula monedula L.

Inne i staden Constantine var kajan synnerligen allmän

och häckade med all säkerhet i den branta och djupa klyfta,

som går genom staden.

Äfveu må antecknas, att på samma lokal syntes förekomma

en kajliknande fågel med brunsvart färgteckning på rygg och

skuldror. Efter hvad jag tyckte mig iakttaga genom kikaren,

saknades det gråa på hufvudet. Tyvärr kom jag icke i tillfälle

att få på närmare håll undersöka någon af dessa fåglar i och

för artens konstaterande.

3. Pica pica mauretanica Malh.

Arabiska: Agag.

Denna för Atlasländerna egendomliga skata fick jag endast

studera under ett fåtal exkursioner, förnämligast i trakten af

Lambése. Hon skall vara starkt bunden vid vissa lokaler och
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håller till i buskrika och snåriga trakter, men icke i stepp-

eller skogsområden. Lambésebergens nordliga och ostliga slutt-

ningar voro beklädda med låga och snåriga buskar, blandade

med stenekar, och i dessa trakter iakttogs Pica pica maureta-

nica i flera exemplar. Hon var mycket skygg och försiktig och

liknar sålunda i detta afseende sin nordiska frände. Flera

gamla bon anträffades, men tyvärr intet nytt för detta år. Vid

Batna och vid Djebel Mahmcl iakttogos äfven enstaka exemplar.

Den utomordentligt vackra koboltblå, nakna fläcken bakom ögat

försvinner fullständigt vid torkning af skinnet.

V. Lambése d. ~/r, (55) Näbbets längd = 34 mm.

Längd = 440 mm. Stjärtens längd = 256

Vingens längd =175

4. Garrulus glandarius cervicalis Bp.

Arabiska: Miekierk.

Är utan tvifvel häckfågel i de Batna och Lambése omgif-

vande korkekskogarne, där hon var ganska allmän. Enstaka

exemplar anträffades äfven i oaserna El Kantara och Biscra.

Lätet påminner i ganska hög grad om vår vanliga nötskrikas.

5. Pyrrhocorax pyrrhocorax L.

Den 23 april företog jag en exkursion i bergen öster om
El Kantara och fann här ett 20-tal par af alpkråkan häckande

i en mycket brant och otillgänglig klippbrant. Tyvärr visade

det sig vara omöjligt komma åt att undersöka något bo, men

troligen hade äggen just kläckts eller höllo på att kläckas, ty

flertalet gamla fåglar voro ifrigt sysselsatta med att söka föda

och flögo tidt och ofta upp till boen, där de kvardröjde en kort

stund. Ett och annat enstaka exemplar sågs äfven i Batnas

närmaste omgifningar, men någon häckningsplats påträffades

icke därstädes.
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I den af professor Koenig 1895 utgifna afhandlingen öfver

Algeriets fågelfauna finnes denna art icke upptagen.

Q\ El Kantara d.
M

/4. (11 9- El Kantara d. **/* (18)

Längd = 385 mm. Längd = 393 mm.

Vingens längd = 285 » Vingens längd = 290

Näbbets längd = 49 Näbbets längd = 50

Stjärtens längd = 157 Stjärtens längd = 167

6. Sturnus vulgaris vulgaris L.

Arabiska: Sarsour.

Iakttagen endast i staden Alger's omgifningar samt i oaserna

kring Biscra.

1. Oriolus oriolus oriolus L.

Sommargyllingen iakttogs endast vid Batna och var äfven

där ganska sällsynt. På sin höjd var det 5 par, och de voro

oerhördt skygga, samt höllo mest till i de längs vägarna plan-

terade träden. Om sommargyllingen häckar i Atlasländerna är

ännu ovisst, och professor Koenig fäster uppmärksamheten på,

att de redan under flyttningen hålla sig parvis. Dock antaget-

jag att de häcka i Algeriet, och stöder detta mitt påstående på

så sena fynd som i midten af maj månad vid Batna.

8. Coccothraustes coccothraustes buvryi Cab.

Den nordafrikanska stenknäcken liknar till storlek och

lefnadsvanor den i norden lefvande, men afviker genom sin

betydligt blekare färgteckning. Detta gör sig mest gällande

på hufvudet, som är mera gråaktigt samt på de öfre stjärt-

täckarna, som äro nästan rent grå. I Batna var denna art

ganska allmän och höll mest till inne i själfva staden. Almarnas

frukter syntes utgöra älsklingsfödan. Antagligen häckar den

äfven här; dock lyckades jag aldrig påträffa något bo.
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Såsom synes af följande mått, är näbbet hos hanen både

längre och bredare än hos honan.

f. Batna d.
29

/*. (29) 9- Batna d.
2;

' 1. (30)

Längd = 155 mm. ' Längd = 160 mm.

Vingens längd = 97 > Vingens längd = 100

Näbbets längd = 18 » Näbbets längd = 15 »

» höjd =15 » höjd =13
» bredd =15 » bredd = 13

Stjärtens längd = 51 » Stjärtens längd = 56

9. Chloris chloris aurantiiventris Cab.

Grönfinken representeras i medelhafsländerna af denna

subspecies, som utmärker sig genom en lifligare gul färg, upp-

blandad med guldglans på buken och på ryggens öfversida.

Hos de centraleuropeiska grönfinkarna är det gula på dessa

angifna ställen mycket mera blandadt med grått, hvilket gör

att fågeln ser betydligt enklare ut i sin fulla färgskrud. Enligt

Koenig är grönfinken mycket allmän inom hela provinsen

Constantine, något som också besannades åtminstone på de af

mig besökta trakterna.

10. Acanthis carduelis africanus Hart.

Förekom synnerligen talrikt i Batna och dess omgifningar

samt i El Kantaras oaser. I Biscra var hon redan sällsyntare

och längre söderut iakttogs hon ytterligt sparsamt. Alla in-

samlade ägg visa en typisk Carduelis-form.

11. Acanthis cannabina nana Tsch.

Hämplingen förekommer såsom häckfågel ej stort längre

än till El Kan tara, d. v. s. Aurésbergens sydligaste utlöpare

Ett fåtal exemplar iakttogos vid Biscra, men längre söderut

saknades hon alldeles. Var däremot rätt talrik både vid Batna

och Lambése. Skiljer sig från den nordiska hämplingen genom

sin mindre storlek.
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12. Serinus canaria serinus L.

Arabiska: Saneb.

Var mycket allmän både norr och söder om Atlasbergen,

t. o. m. så långt söderut som i oaserna kring Touggourt. Detta

senare fynd strider mot en uppgift af Koenig, att hon icke

skulle förekomma i oaserna söder om Biscra. Den 8 april

iakttogs ett under byggnad varande bo i en daddelpalm i en

mindre oas söder om Biscra. Under en vistelse i El Kantara

från den 21A

—

2SU erhöll jag genom araberna så godt som

dagligen flera bon. Dock voro äggen vid den tiden starkt ruf-

vade, ja, flera kullar t. o. ni. nästan kläckfärdiga.

13. Erythrospiza githaginea githaginea Licht.

Arabiska: Besuisch ach mar.

Denna förtjusande lilla fågel iakttogs under hela min vis-

telse i Algeriet endast tvenne gånger och båda gångerna på

sydsidan af Atlasbergen. Den 5 april sågs vid Col de Sfa

(Vä mil norr om Biscra) en liten flock på 5 å 6 exemplar, och

den 23 april en enstaka fågel i närheten af Montagne d'Abåtre

(söder om El Kantara). Fåglarna voro synnerligen skygga och

försiktiga.

rf. Col de Sfa d. "
i. (6) Näbbets längd = 9 mm.

Längd = 150 mm. Stjärtens längd = 54 »

Vingens längd = 85 »

14. Loxia curvirostra poliogyna Whit.

Arabiska: Hamra.

Några få exemplar blefvo iakttagna under en exkursion

bland Lambésebergen, där äfven professor Koenig funnit ho-

nom under sina resor i dessa trakter.
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15. Fringilla coelebs spodiogenys Bp

Arabiska: Farch el Guerra.

Synnerligen allmän öfverallt i skogarna kring Lambése.

Fanns äfven rätt talrikt i trakten af Batna, men var här skygg

och mycket svår att upptäcka, då den vid minsta fara satt

fullkomligt orörlig i trädens kronor. Lätet påminner ibland

till en viss grad om bergfinkens bräkande.

". Batna d. "/:.. (52) $. Lambése d.
b
/ö. (50)

Längd = 158 mm. Längd = 160 mm.

Vingens längd =91 » Vingens längd = 87

Näbbets längd = 13 » Näbbets längd = 13 »

Stjärtens längd = 80 » Stjärtens längd = 12

16. Passer domesticus tingitanus Loche.

Arabiska: Zaousch.

Lär enligt professor Koenig förekomma i Biscra, men blef

där icke med full säkerhet af mig konstaterad. Dock tror jag,

att jag en gång såg några exemplar på Hotel RoyaTs gård,

men är dock icke fullt säker därpå.

17. Passer hispanoliensis hispanoliensis Temm.

Arabiska: Zåöusch.

Talrik öfverallt i oaserna samt inne i arab- och neger-

byarna åtminstone så långt söderut som till Touggourt. Har

tydligen i Algeriet öfvertagit gråsparfvens roll, men förekommer

dock icke på långt när i så öfverväldigande antal, som denne

hos oss.

18. Etnberiza calandra calandra L.

Arabiska: STireis.

Kornsparfven förekom i spridda par så godt som öfverallt

inom provinsen norr om och inne i Atlasmassivet. Af mig
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iakttogs den dock icke så långt söderut som vid Biscra, där

Koenig funnit den. Sydligast såg jag kornsparfvar vid El

Kantara, där han dock icke var på långt när så allmän som

vid Batna och Lambése. Men så är också terrängen på dessa

senare orter mera lämplig för honom än vid El Kantara.

19. Emberiza striolata sahari Levaill.

Arabiska: Marabut.

Denna sparfart var tämligen allmän i sydligaste delen af

provinsen. Nordgränsen sträckte sig till byn El Kantara. Sitt

bo bygger han på äkta sparfmanér öfverallt hvarest han kan

påträffa ett tillräckligt stort hål för sitt af grässtrån och hår

byggda näste. Vanligen finner man detsamma förfärdigadt af

häst- eller mulåsnehår med inflätade hvita hårstrån, hvilka

härröra sig från arabhundarna. Under min vistelse i El Kan-

tara erhöll jag rätt många bon, tagna i arabhusen. De flesta

boen innehöllo 3 mycket tunnskaliga hvita, med svartbruna

prickar försedda ägg.

o. El Kantara d.
25

/i. (19)

Längd = 129 mm. Näbbets längd = 11 mm.

Vingens längd = 78 » Stjärtens längd = 60

20. Melanocorypha calandra calandra L.

Arabiska : Suréia.

Kalanderlärkans utbredningsområde i Algeriet sträcker sig

i söder till Brisera. Norr därom var hon allmän, och särskildt

var detta fallet på de vidsträckta med korn och hafre beväxta

fälten kring Batna. Här var hon otvifvelaktigt den allmännaste

fågeln och öfverallt såg man henne sväfva fram i luften eller

sitta på marken, allt under det hon lät höra sin nätta sång.

Hennes flykt påminner rätt mycket om en morkulla, som en

vårkväll drar fram öfver trädtopparna.
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o\ Batna d 28
/4.

Längd = 190 min

Vingens längd = 130 »

Näbbets längd = 17 »

Stjärtens längd = 72

(27) ?. Timgad d. »/*•

Längd = 195 mm.

Vingens längd =134 »

Näbbets längd = 17 >

Stjärtens längd = 77 »

39

21. Calandrella bråchydactyla bråchydactyla Leisler.

Denna art blef endast iakttagen öster om Batna, men var

den dock här tämligen allmän. I början af maj hade den tro-

Fig. 4. Sydsidan af Djebel Keteuf vid El Kantara. Typisk fyndort för Ammo-

manes deserti algeriensis. (Foto. Nils Gyldenstolpe d.
23

/* 1910.)

ligen ännu icke börjat häcka utan syntes mest i flockar på 8

å 10 individer. Förekommer på de med föga vegetation be-

växta slätterna.

'.
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22. Ammomanes deserti algeriensis Sharpe.

Arabiska: Bachliula.

Den nordligaste fyndorten för denna lärka blef El Kantara,

hvarifrån den sedan var allmän i hela det peträiska Sahara.

I den egentliga sandregionen saknas hon alldeles. Kring Djebel

Alnnar Kreddon var hon särskildt talrik och här hörde man

öfverallt hennes nätta sång. Hon var ganska svår att upp-

täcka, då hela hennes färgteckning utomordentligt väl öfverens-

stämmer med den terräng, där hon uppehåller sig.

?. Col de Sfa d.
s
/i. (7)

Längd = 156 mm. Näbbets längd = 13 mm.

Vingens längd = 96 * Stjärtens längd = 67 »

23. Galerida cristata arenicola Tristr.

Arabiska: Goba.

Af denna form tillvaratogs af mig endast tvänne exemplar,

det ena härstammar från Col de Sfa och det andra från oasen

Djamas omgifningar. Hennes utbredningsområde sträcker sig

från El Outaia i norr till Touggourt i söder. Till uppehållsort

väljer hon företrädesvis de med en sparsam vegetation försedda

steppområdeua. Liksom så många andra ökenformer visar

äfven denna art ett utmärkt prof på skyddande likhet.

ö". Col de Sfa d.
•"'..

(4) <?. Djama d.
ir
'/i. (9

Längd = 175 mm. Längd = 172 mm

Vingens längd =110 » Vingens längd =111 »

Näbbets längd = 19 » Näbbets längd = 20 .

Stjärtens längd = 62 » Stjärtens längd = 70

24. Galerida theklae superflua Hart.

Arabiska: Goba.

Var mycket allmän kring Batna och blef äfven med all

säkerhet iakttagen strax norr om Biscra (Ferme Dufour). Sö-
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derut ersattes den af en närstående form Galerida theklcc

deichleri, men denna blef dock dessvärre icke tillvaratagen,

oaktadt jag passerade rätt genom artens häckningsområde.

o. Batna d.
4

... i46'

Längd = 160 mm. Näbbets längd = 15 mm.

Vingens längd =101 » Stjärtens längd = 59 »

25. Alauda arvensis harterti Whit.

Arabiska: Seliech.

Denna sånglärka, som talrikt anträffades häckande i trakten

kring Batna, skiljer sig från Alauda arvensis arvensis L. bl. a.

genom en längre och något smalare näbb. Föröfrigt är den

äfven ljusare till färgen än vår vanliga sånglärka. Var mycket

allmän på de stora odlade fälten kring Batna, men blef äfven

iakttagen på andra platser, såsom t. ex. strax söder om oasen

Biscra.

9- Batna d.
B
/5 . (45 V- Batna d.

:i "
,. (35)

Längd = 170 mm. Längd = 168 mm.

Vingens längd = 9S » Vingens längd = 100 »

Näbbets längd = 12 » Näbbets längd = 13 »

Stjärtens längd = 63 » Stjärtens längd = 65

26. Chersophilus duponti margaritae Kcenig.

Arabiska: Sugira.

Så fort man lämnat Aurésbergen bakom sig och inkommit

i det peträiska Sahara, är man på samma gång i denna vackra

lärkas rätta hem, och här kom jag ofta i tillfälle att stu-

dera henne. Vanligtvis utväljer hon de med halfa eller andra

gräsarter beväxta stepperna, och var särskildt talrik söder om

Bordj Saada, dock utan att någonstädes förekomma i större mängd.

Man kan knappast göra sig en föreställning om med hvilken

hastighet hon springer fram öfver marken, och hon är äfven

tack vare sin skyddande likhet mycket svår att upptäcka.

Fauna och Flora 1910. Haft. 5-6. 14
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Dock förråder hon vanligen sin vistelseort genom sin vackra

sång, som i dessa ödsliga nejder verkar synnerligen uppiggande.

27. Anthus cam pestris campestris L.

Arabiska: Seliech.

Var rätt vanlig kring Batna samt blef dessutom iakttagen

i flera exemplar kring Ferme Dufour. De af mig tillvaratagna

exemplaren likna så godt som alldeles våra i norden förekom-

mande, dock synas de förra vara något blekare till sin kolorit.

ef. Ferme Dufour d. */t. 1 ef. Batna d.
3
/c. (44

Längd = HO inni. Längd = 168 mm.

Vingens längd = 92 > Vingens längd = 88 »

Näbbets längd = 15 » Näbbets längd = 16 »

Stjärtens längd = 69 » Stjärtens längd = 72 »

28. Motacilla flava flava L.

Arabiska: Umsissi safra.

I början af april iakttogs gulärlan ett fåtal gånger, förnäm-

ligast i närheten af Ferme Dufour (Va mil norr om Biscra).

Exemplaren voro tydligen stadda på flyttning norrut.

29. Certhia brachydactyla mauretanica Witherbv.

Trädkrypare, troligen tillhörande denna art, iakttogs några

gånger i sällskap med Farus äter ledouci (Malh.) i skogarna

kring Lambése. Dock blef intet exemplar tillvarataget, så att

jag kan icke med säkerhet afgöra, om det var denna art, men

det är dock troligast, då den i den mig tillgängliga litteraturen

uppgifves vara rätt vanlig i dessa trakter.

30. Parus major major L.

Arabiska: Eou-Reziza.

I oasen El Kantara iakttogs talgoxen ett par gånger, men

föreföll att vara sällsynt. Äfven i Batnas omgifningar var han
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rätt sällsynt, om också något vanligare än pä föregående lokal.

Söder om El Kantara iakttogs han aldrig. I allmänhet tyckes

den nordafrikanska talgoxen hafva klarare färger än vår van-

liga, speciellt med afseende på det gula fältet på undersidan.

31. Parus cceruleus ultramarinus Bp.

Arabiska: Kl Aroussa.

Blåmesarna representeras i Nordafrika af denna art, som

åtminstone tyckes gå så långt söderut som till Biscra. Dock

var han redan ganska sällsynt i denna oas. Vida talrikare

var han vid El Kantara, äfven om han icke kan sägas vara

allmän därstädes. Enstaka exemplar blefvo äfven observerade

på Djebel Mahmel på en höjd af omkring 2,000 meter öfver

hafvet, d. v. s. just i själfva trädgränsen.

3*. El Kantara d. -"',
i. 20)

Längd = 106 mm. Näbbets längd = 8 mm.

Vingens längd = 60 Stjärtens längd = 4S

32. Parus äter lcdouci Mai.h.

Arabiska: BouRe/iza.

Denna i Algeriet ganska sällsynta svartmesart kom jag

endast i tillfälle att iakttaga ett fåtal gånger i trakten af Lam-

bese och Batna. Arten utgör en mellanform mellan talgoxen

(Paras major major L.) och svartmesen (Paras äter äter L.),

men liknar mera till lefnadssätt och utseende den senare. Höll

företrädesvis till i stenekskogarna samt visade sig vara rätt

skygg.

5. Batna d.
'-""

i. (28)

Längd = 107 mm. Näbbets längd = 10 mm.

Vingens längd = 59 » Stjärtens längd = 44 »
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33. Lanius excubitor algeriensis Lessow.

Arabiska: Bou-Ras.

Blef under resan endast iakttagen i trakten af Lambése

och Batna samt synes icke förekomma sydligare än Atlasber-

gens sista utlöpare mot söder. Vistas mest på de mera öppna

eller med småskog och buskar beväxta högslätterna inom det

egentliga Atlasområdet.

Fig. 5. Montagne de Lambése. Fyndort för bl. a. Parus äter ledouci.

(Foto. Nils Gyldenstolpe d.
2s

/l 1910.)

34. Lanius excubitor elegans Swains.

Arabiska: Tériri.

Söder om Atlasbergen vidtager denna fågels egentliga ut-

bredningsområde, och han var där öfverallt mycket allmän,

särskildt i öknen söder om Biscra. Nästan i så godt som

hvarje Zizyphusbuske kunde man vänta att finna hans bo eller

lämningar efter föregående års. Boen voro väl dolda bland
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de taggiga grenarna samt innehöllo i midten af april vanligen

fulla kullar med ägg.

35. Lanius senator rutilans Temm.

Arabiska: Bourass.

Äfven denna Lanius-art var mycket allmän i Algeriet. Dock

tyckes den i motsats mot föregående art hafva sin sydgräns i'

trakten af Biscra. Talrikast var den kring Batna och synes

mest vistas i med taggiga buskar uppblandad löfskog.

9. Batna d.
2s

/4. (26) ?. Batna d. % (40)

Längd = 180 mm. Längd = 184 11,111.

Vingens längd = 95 » Vingens längd = 97

Näbbets längd = 14 » Näbbets längd == 13 »

Stjärtens längd = 77 Stjärtens längd = 75 »

36. Muscicapa ficedula L.

Den grå flugsnapparen visade sig vara allmän öfverallt till

Biscra, men söder om denna ort kan jag icke erinra mig hafva

sett honom. Om han är häckfågel i Algeriet kan icke med

bestämdhet angifvas, då det icke lyckats mig anträffa något

bo, men så sena fynd som den 8 maj vid Batna synes tyda

därpå.

37. Muscicapa atricapilla speculigera Bp.

Visade sig vara ganska allmän vid Batna, Lambése och

El Kantara. Vid Biscra eller söder om denna plats såg jag

honom aldrig. Troligen häckfågel.

38. Muscicapa collaris Bechst.

Ett enstaka exemplar ( d*) af halsbandsflugsnapparen iakt-

togs under en exkursion från Batna norrut. Var troligen stadd

på flyttning, då den i den mig tillgängliga litteraturen icke
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upptages bland Algeriets fågelfauna. Professor Koenig an-

märker äfven i sin afhandling öfver Algeriets fågelfauna, att

det är märkvärdigt att Muscicapa collaris icke blifvit iakttagen

af honom själf eller af någon annan ornitholog, som berest

dessa trakter.

59. Phylloscopus bonelli bonelli Vieill.

Arabiska: Millil.

Var rätt talrik i trakten af Biscra under första hälften af

april månad. Under slutet af denna månad såg jag honom

aldrig kring Biscra, hvarför han antagligen, när han iakttogs

därstädes, var stadd på flyttning. Vid Batna och vid El Kan-

tara visade sig den lilla nätta sångaren upprepade gånger under

slutet af april och början af maj.

ef Ferme Dufour d.
5
/*- s

Längd =111 mm. Näbbets längd = 10 mm.

Vingens längd = 64 » Stjärtens längd = 52

40. Phvlloscopus sibilatrix erlangeri.

Arabiska: Millil.

Fälldes och iakttogs ofta i och kring Batna under början

af maj. Fågeln liknar rätt mycket vår vanliga Phylloscopus

sibilatrix sibilatrix (Bechst.), men skiljer sig från denna bland

annat genom sin lifligare olivgröna i gulaktigt gående färg-

teckning på hjässa, rygg och vingtäckare. Dessutom är det

öfver ögat löpande gula bandet kraftigare utveckladt.

9. Batna d.
M

i. (31)

Längd = 113 mm. Näbbets längd = 11 mm.

Vingens längd = 74 » Stjärtens längd = 50 »

41. Acrocephalus schoenobenus L.

Arabiska: Fisseu.

Säfsångaren är troligen häckfågel i Norra Algeriet, att döma

af så sena fynd som den 5:te och 9:e maj i närheten af Batna.
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42. HippolaTs polyglotta Vieill.

Arabiska: Berschischou.

Var ganska allmän i oaserna vid El Kantara samt i sko-

garna kring Batna och Lambése. Vida sällsyntare var han vid

Biscra, och från någon af de sydligare belägna oaserna kan

jag icke erinra mig hafva iakttagit honom. Med all säkerhet

häckfågel, ehuru inga ägg anträffades för att bestyrka detta.

43. Sylvia hortensis hortensis Gm.

Arabiska: Tuér-Schääl.

Orpheussångaren var tämligen allmän öfverallt i oaserna

söder om Atlasbergen. Dock förekom den äfven i rätt stort

antal i stenekskogarna både vid Lambése och Batna.

44. Sylvia atricapilla atricapilla L.

Arabiska : Tuér-Schääl.

Blef endast iakttagen under resan vid Jardin d'Essai strax

utanför Alger. Skall endast finnas såsom häckfågel norr om

Atlasbergen.

45. Sylvia commimis communis Lath.

Arabiska: Tuér-Schäul.

KoENKi tviflar på gråsångarens förekomst såsom häckfågel

i Algeriet. Jag kan heller icke med full visshet påstå att den

häckar här, men så sena fynd som i början af maj månad vid

Batna, tyckes tala för att den häckar åtminstone i Norra Al-

geriet. Uppehöll sig mest i de bestånd af Jimiperus oxyderus,

som i stor mängd bekläda höjdsluttningarna kring Batna.

'. Batna d. 7...
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46. Sylvia deserticola Tristr.

Arabiska: Tuér-Schääl.

Denna lilla vackra sångares hemvist är hufvudsakligen de

med s. k. maquisvegetation beväxta höjderna af Atlaskedjan,

och han var öfverallt, där sådan vegetation förekommer, ytter-

ligt allmän. Blef äfven iakttagen söder om Atlas såsom vid

Ferme Dufour och El Hammarn i början af april, men ovisst är

dock, om han häckar på dessa lokaler. Han påminner i sitt

lefnadssätt rätt mycket om gärdsmygarna (Troglodytes), då

han utan rast eller ro kilar som en råtta bland de lågväxta

buskarna.

rf. Batna d. "/s. 43

Längd = 118 mm. Näbbets längd = 9 mm.

Vingens längd = 52 » Stjärtens längd = 58

47. Agrobates galactodes galactodes Temm.

Arabiska: Bou-Djéha.

Under resan endast synlig ett par gånger vid El Kantara

och i omkringliggande oaser.

48. Turdus merula mauretanicus Hart.

Arabiska : Tird assued.

Koltrasten synes vara ganska allmänt utbredd i alla Al-

geriets skogbeväxta trakter. Såsom häckfågel finnes han åt-

minstone i oaserna vid El Kantara samt i Batnas omgifningar.

Särskildt hade jag tillfälle studera honom under en exkursion

i stenekskogarna, som sträcka sig mellan Lambése och Oued

Taga. Sången förefaller icke vara så klar och vacker som hos

den nordiska arten.

49. Monticola solitarius solitarius L.

Arabiska: Tuttow-Khifan.

Var åtminstone på alla de af mig besökta delarna af pro-

vinsen icke vidare allmän. Dock blef han allt emellanåt iakt-
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tagen och talrikast vid Batna och El Kantara samt vid Djebel

Mahmel. Föreföll att vara tämligen skygg och försiktig och

var oftast mycket svår att iakttaga och följa på grund af- den

elakartade terräng, i hvilken han vistas.

•'. El Kantara d.
M

/i. (15)

Längd = 235 mm. Näbbets längd = 24 mm.

Vingens längd =130 > Stjärtens längd = 96

50. Saxicola oenanthe seebohmi Dixon.

Arabiska: Serd el Haebsch (?).

Denna på Djebel El Mahmel af Dixon 1882 upptäckta sten-

skvätta har sedermera anträffats endast på några få andra toppar

af Aurésbergen. För att försöka erhålla denna sällsynta och för

museerna värdefulla fågel, företog jag en exkursion till Djebel

El Mahmel. Men denna färd misslyckades så till vida, att jag

tillfölje af vidriga omständigheter icke lyckades skjuta något

exemplar. Dock blef jag däremot i tillfälle att få se den vackra

stenskvättan i dess rätta hem. Den bebor uteslutande de högsta

topparna och älskar särskildt de med lösa stenblock bemängda

delarna af bergen. Aurésbergens toppar äro ännu rätt litet

kända i ornithologiskt afseende och det är mycket antagligt,

att denna stenskvätta äfven förekommer på andra ställen, ehuru

arten som sagdt för närvarande är känd blott från ett fåtal

platser i Algeriet.

51. Saxicola isabellina Cretzschm.

Denna stenskvätta, hvars utbredningsområde sträcker sig

från Mindre Asien till Turkestan och Nordvästra China, anträf-

fades nära Ferme Dufour den 3 april. Tvenne exemplar, tro-

ligen paret, iakttogos här, och af dessa fälldes honan. De voro

tydligen stadda på flyttning och hvilade endast öfver på en

sebkha-terräng. Under flyttningstiden har denna art flera

gånger blifvit tillvaratagen i Algeriet.
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. . Ferme Dufour d.
3
/i. (2)

Längd = 147 mm. Näbbets längd = 14 mm.

Vingens längd = 96 Stjärtens längd = 51 »

52. Saxicola hispanica hispanica L.

Arabiska: Nhaisch.

Förekom ganska talrikt kring Batna, där han mest syntes

hålla till i vingårdarna. Blef äfven ofta iakttagen vid El Kan-

tara, men tyckes icke gå högt upp på bergen, utan finnes mest

på de steniga högplatåerna. Hans om andra stenskvättor er-

inrande sång föredrages mest sittande.

;,'. El Kantara d. -Vi. (14)

Längd = 148 mm. Näbbets längd = 14 mm.

Vingens längd = 87 Stjärtens längd = 62 »

53. Saxicola lagens halophila Tristr.

Arabiska: \*haisch.

Finnes i Algeriet endast söder om Atlas. Sålunda iakttogs

han söder om El Kantara vid upprepade tillfällen i ett sebhka-

bälte. Han synes äfven gå rätt långt ner i öknen och fanns

mycket talrikt kring Chott Melrir och Chott Merotian. Den

lilla utomordentligt vackra stenskvättan sätter ett riktigt lif i

de dystra och i allmänhet djurlifsfattiga sebhkaområdena.

?. El Hammarn d.
B

i, (8i

Längd = 154 mm. Näbbets längd = 15 mm.

Vingens längd = 89 » Stjärtens längd = 60 »

54. Saxicola leucurus syenitica Heugl.

Arabiska: Kocheil.

Denna fågelarts utbredningsområde är ganska begränsadt,

ty den finnes icke längre mot norr än vid El Kantara och syd-

gränsen kan dragas ungefär vid Biscra. Till uppehållsort väljer

den kala, vegetationslösa höjdsträckningar och på sådana kom-

mer man vanligen i tillfälle, att iakttaga den vackra, svarta

fågeln, hvars fjäderdräkt skarpt sticker af mot omgifningen.
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Boet Iägges oftast i en springa i klippan och kan ligga rätt långt

in. Ingången täckes till största delen med stenar, tjänstgö-

rande som skydd för angreppen af reptilierna, som älska ägg

och ungar. Vid Col de Sfa hittades den 5 april ett bo, inne-

hållande trenne omkring en vecka gamla ungar. Detta bo var

beläget cirka
l
/a m. från marken i en brant klippvägg och i

ingången var uppstaplad en vall af stenar, af hvilka somliga

hade en maximilängd af 3 å 4 cm. Förutom under häcknings-

iåå ' Ét -K

ifefe ..
*v

Fig. 6. Häckplats för Saxicola leucarus syenitica. El Kantara.

(Foto. Nils Gyldenstolpe d.
2Ä

/i 1910.1

tiden är denna stenskvätta mycket skygg och försiktig. Har

man däremot lyckats upptäcka ett bo eller befinner sig i dess

närhet, har man blott att lungt slå sig ned och vänta. Länge

dröjer det då icke, innan man har den vackra stenskvättan

alldeles bredvid sig och med ett beständigt pipande och smack-

ande gifver hon sitt missnöje och sin fruktan tillkänna.

?. Col de Sfa d. ' t.

Längd = 165 mm.

Vingens längd = 95 »

(5)

Näbbets längd = 17 mm.

Stjärtens längd = 67 »
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55. Pratincola rubetra spatzi Erl.

Arabiska: Eoufsiou.

Den i Atlasländerna lefvande buskskvättan är till hela sin

färgteckning ljusare än den nordiska arten. Färgen är så-

lunda mera gulbrun, da den hos vår är gråbrun. Den rost-

röda färgen på strupen och undersidan är äfven ljusare samt

sträcker sig längre ned på buken. Det öfver ögat gående hvit-

aktiga bandet är också kraftigare och bredare.

Buskskvättan var talrik på högslätterna i Atlasbergen och

häckade säkerligen vid Batna m. fl. ställen.

ef. Batna d. ',... (47)

Längd = 120 mm. Näbbets längd = 10 mm.

Vingens längd = 78 Stjärtens längd = 47 »

56. Phoenicurus phoenicurus algcriensis Kleinschm.

Blef under resan icke af mig iakttagen söder om Atlas-

bergen, men var t. ex. vid El Kantara och vid Batna ganska

allmän och med all säkerhet häckfågel. Dessutom sågs röd-

stjärten på Djebel Mahmel i själfva trädgränsen.

Denna art skiljer sig från Phoenicurus phoenicurus phoeni-

curus L. genom något trubbigare vingar och färgteckningen är

måhända äfven lifligare och vackrare.

f. El Kantara d. -"',»•
1 161

Längd = 140 mm. Näbbets längd = 10 mm.

Vingens längd = 80 » Stjärtens längd = 63

57. Diplootocus moussieri Olphe-Galliard.

Arabiska: Zinzukb 'vid Batna).

Denna synnerligen vackra fågel synes hafva sitt sydligaste

utbredningsområde såsom häckfågel vid El Kantara, d. v. s.

den följer Atlasbergens sydgräns. Endast under vintermåna-

derna lär den förekomma söder om dessa berg, och han blef
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heller icke en enda gång af mig sedd söder om El Kantara.

Han är äfven här ganska sällsynt. Men i trakten af Batna var

han mera allmän och synes företrädesvis uppehålla sig på de

med s. k. maquisvegetation beväxta sluttningarna af Aurés-

bergen. Enligt Koenig skulle han vara en af de vanligaste

fåglarna i trakten af Batna, men detta visade sig åtminstone

i år icke vara fallet, och på ingen af de af mig besökta loka-

lerna kunde han sägas vara riktigt allmän utom möjligen på

Djebel Mali mel. Dessvärre lyckades jag icke erhålla någon

kull, oaktadt jag lofvade araberna rätt mycket, om de kunde

anskaffa mig denna vackra och sällsynta fågels ägg.

o*. Djebel Mahmel d. 7.-, (51)

Längd = 128 mm. Näbbets längd = 12 mm.

Vingens längd = 70 » Stjärtens längd = 52 »

58. Luscinia megarhynchos megarhynchos Brehm.

Arabiska: Bél-Bél.

Näktergalen var ganska allmän kring Batna och Lambése

och hördes i slutet af april och början af maj hanarnes sång

hvarje afton. På sluttningarna af Djebel Mahmel samt vid

Ouéd Taga hördes han äfven, men blef aldrig iakttagen söder

om Atlas.

59. Erithacus rubecula whitherbyi.

Arabiska: Hamasderu.

Jag kom endast i tillfälle att få se rödhakesångare vid

Ruisseau des Singes nära Blidah i Norra Atlas, och tillhörde

dessa troligen denna art. som enligt Hartert just skall före-

komma på samma lokal.

60. Cinclus cinclus minor Tristr.

Ett exemplar af strömstaren visade sig vid mitt besök vid

Ruisseau des Singes, och möjligt är, att han äfven häckade vid

den lilla bäck, som här rann ned från bergen.
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61. Chelidon rustica rus ti ca L.

Arabiska: Chotefa.

Var allmän öfverallt inom provinsen och iakttogs allt som

oftast t. o. m. rätt långt inne i öknen. Buken syntes vara starkare

rostfärgad än hos vår vanliga art, men detta kan ju möjligen

bero på affärgning från vattnet i de stillastående vattensam-

lingar, hvarifrån fåglarna hämtade material till bobyggnaden.

62. Hirundo urbica meridionalis.

Arabiska: Chotefa.

Äfven denna svalart var tämligen talrik i provinsen och

skall enligt Hartert vara häckfågel i Algeriet. Skiljer sig från

Hirundo urbica urbica L. genom sin mindre storlek. Iakttagen

i stor mängd nära Bordj Saada, cirka 3 mil söder om Biscra

63. Riparia rupestris Scop.

Arabiska: Chotefa.

Endast iakttagen kring El Kantara, där den var rätt all-

män. Häckade på samma lokal som Phyrrocorax phyrrocorax

L. samt i själfva passet öfver Aurésbergen, hvilket af araberna

så betecknande erhållit namnet Foum el Sahara, d. v. s. öknens

mund.

64. Picus vaillantii vaillantii Malh.

Arabiska: Nokaib.

Denna sällsynta grönspettart, som i utseende ganska myc-

ket påminner om både Gecinus viridis L. och Gecinus canus

Gmel. blef endast varseblifven en enda gång i stenekskogarna

mellan Lambése och Oued Taga. Tvenne exemplar — troligen

paret -- blefvo då iakttagna, men tyvärr lyckades jag icke

komma öfver någon, hvilket skulle hafva varit ett synnerligen

intressant och värdefullt bidrag till samlingarna.
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65. Coracias garrula L.

Arabiska: Schragrag.

Blef endast sedd ett par gånger i stenekskogarna kring

Batna och Lambése och var äfven ganska sällsynt i dessa

trakter, samt föreföll att vara skygg och försiktig. Ett af mig

tillvarataget exemplar visar en ganska stor individuell variation

med afseende på näbbets längd och höjd. De i Riksmuseum

befintliga exemplaren hafva näbbar, som äro 30 mm. långa och

14 mm. höga, under det mitt exemplar har en näbb af 34 mm.

längd och 12 mm. höjd.

9. Batna d. \ .-.. (42)

Längd = 340 mm. Näbbets längd = 34 mm.

Vingens längd =192 Stjärtens längd =130

66. Upupa epops pallida Erl.

Arabiska: Tebib.

Härfågeln är i Algeriet rätt vanlig, men betydligt blekare

till färgen än Upupa epops epops L. och måste sålunda vara

den af Erlanger beskrifna subspecies Upupa epops pallida

I de af mig genomresta trakterna var han rätt allmän öfverallt

i oaserna och häckar troligen äfven där och livar, ehuru intet

bo anträffades. Talrikast förekommer han otvifvelaktigt norr

om och bland Atlasbergen; dock såg jag honom äfven flera

gånger t. ex. i oaserna kring Touggourt.

9. Lambése d.
T
/-
r- (

53 >

Längd = 270 mm. Näbbets längd = 52 mm.

Vingens längd = 139 » Stjärtens längd = 101 »

67. Merops apiaster L.

Arabiska: Merauna.

Biätaren blef iakttagen för första gången kring midten af

april, då den började återvända från vinterkvarteren i smärre
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skaror. Dessa ökades med stor hastighet och i slutet af april

var man så godt som säker på att få se stora flockar af dessa

förtjusande fåglar. Det var en riktig fröjd att se de vackra,

smidiga fåglarna elegant sväfva fram genom luften. Hela deras

färgteckning aftecknar sig så vackert mot den blå, molnfria

himlen och den bruna eller roströda sanden, som är så karak-

täristisk för Sahara. Flykten påminner icke så litet om både

svalans och tornfalkens. Mycket ofta ser man nämligen bi-

ätaren med flaxande vingar nästan stå stilla i luften. Den

nordligaste fyndorten för denna art blef under min resa Batna.

Häromkring var han dock betydligt sällsyntare än vid El Kantara.

ef. El Kantara d.
-"'•.•

(25) 9- Chetma d.
ls

/4. (13)

Längd = 262 mm. Längd = 270 mm.

Vingens längd = 147 » Vingens längd = 150 »

Näbbets längd = 34 > Näbbets längd = 34 »

Stjärtens längd = 101 Stjärtens längd = 117 »

68. Merops persicus saharse Neum.

Arabiska: Schragrag (kring Biscra).

Denna biätareart blef med full säkerhet endast iakttagen i

trenne exemplar nära Djama (omkring 4 mil norr om Touggourt)

och af dessa fälldes tvenne (c??)- Den liknar i flykt och upp-

trädande Merops apiaster L., men skiljes dock ganska lätt från

denna genom att de båda midtpennorna i stjärten äro betydligt

längre. Honan är något mindre och har icke fullt så klara

och rena färger som hannen. Denna subspecies skiljer sig

från Merops persicus Pallas genom att hafva en mera ljusgrön

glans öfver fjäderdräkten, då den hos den senare stöter mera

i blått.

(10)

Näbbets längd = 35 mm.

Stjärtens längd = 122 »

9-
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69. Cypselus melba L.

Arabiska: Chotefa.

Denna utomordentligt skickliga flygare iakttogs förutom

vid Batna endast i närheten af Bordj Chegga (6 mil söder om

Biscra) och här endast i ett mindre antal. Vid Batna sågos

större skaror tidt och ofta. Med utomordentlig snabbhet su-

sade de fram högt uppe i luften för att i nästa ögonblick i

minst lika stark fart pilsnabbt draga fram utefter marken allt

under det de läto höra sitt om tornsvalan påminnande läte.

Naturligtvis satte de vid alla tillfällen skjutskickligheten på ett

svårt prof.

9. Batna d.
4

... (481

Längd = 230 mm. Näbbets längd = 10 mm.

Vingens längd = 222 » Stjärtens längd = 86 »

70. Capriniulgus spc.

Arabiska: Kernaef-tel-liela.

Under en exkursion till Lambésebergen uppstöttes ett

exemplar af nattskärra, men det var i den täta och snåriga

terrängen omöjligt att konstatera arten. Dock var det troligen

Caprimulgus europceus meridionalis Hart., som enligt Koenig

var allmän både vid Batna och vid Lambése.

71. Neophron percnopterus L.

Arabiska: Rachma.

Denna gamart synes vara ganska allmän särskildt norr om

samt inne i själfva Atlasmassivet. Söder om detta var han

mera sparsamt förekommande och i den egentliga öknen sak-

nades han alldeles. I staden Constantine var han talrik och

ofta såg man honom majestätiskt, på tämligen ringa höjd sväfva

fram öfver husen, spejande efter föda.

Fauna och Flora 1910- Haft. 5—6, 15
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72. Aquila Bonelli Temm.

Arabiska: Agaob.

Ett par långstjärtade örnar, troligen tillhörande denna art,

iakttogs några gånger i bergen öster om El Kantara.

73. Cerchneis tinnunculus L.

Arabiska: Bouschrada.

I Atlasbergen är helt visst tornfalken den vanligaste rof-

fågeln. Han förekom äfven söder om bergen, dock i mindre

antal. Vid mitt besök i staden Constantine i slutet af mars

vimlade det där af tornfalkar, hvilka dock antagligen voro

stadda på flyttning norrut. Araberna anse nästan tornfalken

vara en helig fågel, då hans förnämsta föda utgöres af de till

en verklig landsplåga blifna gräshopporna.

74. Falco Fcldeggi Schleg.

Arabiska: Tair el Hor.

El Kantara var den enda af de af mig undersökta lokalerna,

där denna vackra falkart häckade. Men så erbjuda också

Aurésbergen här synnerligen lämpliga afsatser och klyftor för

boen. Jag lyckades dock icke i mina bemödanden att erhålla

en kull af de eftersträfvansvärda äggen, då boen voro så godt

som oåtkomliga. Vid Biscra sågs också ett och annat exemplar

och uteslutet är icke, att han möjligen häckade äfven i bergen

kring Col de Sfa.

75. Buteo cirtensis Levaill. jun.

Arabiska: Bafta.

Syntes detta år vara långt ifrån allmän inom provinsen.

Koenig anför vraken såsom en ofta synlig företeelse i Algeriet,

och han iakttog honom under sina resor talrikt öfverallt kring
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både Biscra och den omgifvande trakten. Detta var rakt icke

fallet nu. Vråkar syntes endast ett fåtal gånger sväfva fram

öfver bergen vid El Kantara och tvenne gånger såg jag honom

söder om denna plats, ena gången nära Ferme Dufour och

andra gången vid Touggourt

76. Milvus korschuii reichenowi Erl.

Arabiska: Hadeie.

Gladan återigen var ofta synlig, och mycket allmän före-

föll hon att vara norr om El Kantara. Äfven på alla andra

af mig besökta platser fanns hon, dock mer eller mindre tal-

rikt representerad. Häckade på alla lämpliga lokaler inom

provinsen.

77. Circus reruginosus L.

Arabiska : Saéf.

Frän järnvägen iakttogs i närheten af stationen Les Lacs

en fågel, som nog får hänföras till denna art.

78. Strix flammea meridionalis Kg.

Arabiska: Baf.

Under min vistelse i Batna erhöll jag genom en arab en

af 4 ägg bestående kull tillhörande denna fågelart. Boet var

beläget på vinden till ett hus i judekvarteret. Själfva fågeln

kom jag aldrig i tillfälle att iakttaga.

79. Pishorina scops L.

Arabiska : Burna mta raba.

Tycktes vara allmän öfverallt i oaserna. Hennes karak-

täristiska läte hördes nämligen från dessa så snart skymningen

inbrutit, men henne själf lyckades jag aldrig få se en skymt af.
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80. Columba livia Briss.

Arabiska: Hmäm.

Förutom vid Constantine, där klippdufvan var allmän i

Rummelsklyftan, iakttogs hon äfven i bergen öster om El Kan-

tara, där hon häckade i ganska stor mängd. Dock voro boen

mycket svåråtkomliga i de branta afsatserna och de djupa klyf-

torna, i hvilka de voro belägna. Enligt arabernas utsago skulle

klippdufvan äfven vara allmän i det nära El OutaTa belägna

Djebel El Melah, men som jag själf icke besökte denna plats,

kunde jag icke kontrollera denna deras uppgift.

81. Columba palumbus excelsus Bp.

Arabiska: Hmäm addi.

Ringdufvor blefvo endast iakttagna i de Lambése omgif-

vande skogstrakterna. Fåglarna voro svåra att upptäcka, då

de sutto orörligt stilla i träden ända tills man var alldeles inpå

dem, för att därefter blixtsnabbt flyga bort. Denna art skiljer

sig från Columba palumbus palumbus L. genom en ljusare

färgteckning på ryggen.

82. Turtur turtur arenicola Hart.

Arabiska: Imän.

Iakttagen vid Batna, El Kantara och Biscra, men öfverallt

rätt sparsamt.

83. Turtur scucgalus L,

Arabiska: Imän mta raba.

Denna turturdufveart finnes i oaserna söder om Atlas-

bergen, men synes icke gå längre norr ut än till El Kantara.

Hon anträffades söderut i nästan hvarje oas, men var dock

öfverallt ganska sällsynt och föröfrigt mycket skygg och svår-

åtkomlig.
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84. Pterocles arenarius Pallas.

Arabiska: Kdarr.

Under en af mina exkursioner till Ferme Dufour uppstöttes

tvänne exemplar tillhörande denna fågelart. Strax söder om

El Kantara syntes äfven en flock på 6 å 8 individer, som min

arabiske följeslagare påstod vara »Kdarr».

85. Pteroclurus alchata L.

Arabiska: Ktäa.

Strax norr om Bordj Saada iakttogs stora skaror med

sandhöns, som tidigt om morgnarna flögo ned till den närbe-

lägna Oued Biscra för att dricka. Om bland dessa skaror

äfven förekommo exemplar af Pteroclurus senegalus L. kunde

icke med full säkerhet afgöras, men troligen var nog detta

fallet, då professor Koenig just funnit äfven denna art på

samma lokal.

86. Caccabis petrosa petrosa Gmel.

Arabiska: Hadjel.

Norr om Atlasbergen förekommer en något mörkare form

af stenhönan än söder om dessa berg. Den sydliga formen,

Caccabis petrosa spatsi (Reichenow), kom jag aldrig i tillfälle

att studera, men den nordliga däremot var ganska allmän öf-

verallt inom Atlasområdet och särskildt var detta förhållandet

kring Lambése.

<f. Lambése d.
7
/'>. (54)

Längd = 330 mm. Näbbets längd = 20 mm.

Vingens längd = 165 > Stjärtens längd = 102 »

87. Coturnix coturnix L.

Arabiska: Semäena.

Vakteln föreföll att vara allmän öfverallt på de odlade

markerna inom provinsen och förekom äfven på de små med
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korn beväxta fälten inne i oaserna. Hålles af befolkningen ofta

i bur, liksom föröfrigt äfven stenhönan.

88. Cursorius gallicus Gmel.

Arabiska: Sanak el Ibel.

Denna utpräglade ökenfågel blef under resan endast iakt-

tagen nära Meraier och blott i ett fåtal exemplar. Ökenlöparen

Fig. 7. Bild från öknen strax söder om Meraier. Fyndort för Cursorius gallicus.

(Foto. Nils Gyldenstolpe d.
,5

/* 1910.)

visar stor rädsla för fotgängare, men är däremot ganska lätt

att nalkas ridande eller åkande. Vid minsta tecken till fara

tager han icke till vingarna, utan försöker undandraga sig

uppmärksamheten genom att pilsnabbt springa sin väg. Han

är då mycket svår att upptäcka tillfölje af sin skyddande färg-

teckning.

c?. Meraier d.
15

/i.

Längd = 242 mm.

Vingens längd = 157 »

111

Näbbets längd = 25 mm.

Stjärtens längd = 77 »
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89. Otis houbara Gmel.

Arabiska: Houbara.

Enligt arabbefolkningens utsago är trappen en allmän fågel

från trakten af El Kantara söderut. Under mina ströftåg kom

jag dock aldrig i tillfälle att iakttaga någon, men erhöll dock

en kull ägg, tagna söder om Biscra. Trappen jagas af de in-

födde mest till häst och med tillhjälp af falkar.

90. Oedicnemus crepitans saharae Rchw.

Arabiska: Kerouan.

Ett par af denna fågelart häckade i den uttorkade flod-

bädden till Ouéd Biscra, men de voro mycket skygga och omöj-

liga att nalkas inom skotthåll. I Batna erhöll jag en kull med

2 ägg som tagits af en arab. Dessa tvänne fynd äro de enda

under hela resan.

91. Aegialites curonicus Gmel.

Arabiska: Seksek.

Några par iakttogos kring Ouéd Biscra, där de höllo till

kring de små pussar med vatten, som ännu icke voro uttorkade.

Tyvärr lyckades jag icke påträffa någon kull.

92. Aegialites alexandrina L.

Arabiska: Seksek.

Tvenne exemplar, troligen paret, iakttogos vid Chott Me-

rouan den 15 april.

93. Telmatias gallinago L.

Strax norr om Chott Merouan uppstöttes vid en liten

vattensamling ett exemplar af enkelbeckasinen. Detta var enda

gången, som denna fågelart anträffades.
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94. Ntmienius arquatus L.

Arabiska: Sernaef.

Vid passerandet af stationen Les Lacs på järnvägslinien

El Guerrah— Batna iakttogs i den närbelägna Chott Tinecilt

några exemplar tillhörande denna art.

95. Totanus glareola L.

Min reskamrat fällde vid Ouéd Biscra ett exemplar af

grönbenan i senare hälften af april.

96. Ciconia ciconia L.

Arabiska: Belerdj.

Storken var en mycket vanlig fågel inom hela provinsen

och förekom t. o. m. så långt ned i öknen som kring Bordj

Saada. Äfven i omgifningarna af Alger var han mycket allmän,

och i Constantine häckade han på nästan hvarje hus i arab-

kvarteren. Talrikast var han dock kring Batna och äfven här

hade han byggt sitt bo på hustaken inne i själfva staden, så-

som på kyrk- och saluhallstaken; på det senare fanns t. o. m.

tre bon. Äggen läggas inom Atlasområdet i slutet af april

månad.

97. Ardea cincrea L.

Arabiska: Bou-ank.

Under en af mina exkursioner norrut från Biscra sågs

tvänne hägrar flyga i nordlig riktning.

98. Phoenicopterus roseus Barr.

Arabiska: Schabrusch.

Stora skaror af flamingos höllo till i Chott Tinecilt, och

syntes lugnt och gravitetiskt spatsera omkring i det grunda

vattnet. Fåglarna häcka dock troligen icke här, oaktadt de

uppehålla sig i sjön under häckningstiden.
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Några ord om däggdjuren.

I det följande skall jag lämna några kortfattade bidrag till

kännedomen om de hufvudsakligen i södra delarna af Algeriet

iakttagna däggdjuren och reptilierna.

Resan var ju egentligen företagen i ornithologiskt syfte,

dock kan man naturligtvis icke underlåta att observera eller

förskaffa sig upplysningar äfven om andra grupper inom djur-

riket. Följande anteckningar afse på intet vis att utgöra en

fullständig skildring — liksom för öfrigt icke den föregående

redogörelsen öfver fågelfaunan — öfver de i Saharas nord-

gräns befintliga däggdjuren och reptilierna, men de kunna ju

kanske i all sin anspråkslöshet vara af ett visst intresse i

alla fall.

Af familjen Bovido? tycktes förekomma fem arter inom det

genomresta området, nämligen Addax nasomaculata Blainville,

Gazella dorcas L, Gazella loderi Thomas, Gazella cuvieri Ogilby

och Ammotragus lervia Pall. Tyvärr hade jag icke tillfälle

iakttaga någon af dessa arter i fritt tillstånd. Af Addax naso-

maculata Blainville såg jag dock ett tämligen nyskjutet exem-

plar på marknaden i Touggourt, samt dessutom några rätt

vackra hornuppsatser i samma stad. Enligt arabernas utsago

börjar denna antilopart först att uppträda i någon egentlig

mängd så långt söderut som kring Ngoussa och Ouargla (cirka

15 mil söder om Touggourt), men enstaka exemplar visa sig

dock allt emellanåt vida nordligare. Den uppehåller sig mest

i de trakter af den egentliga sandöknen El Erg, som äro be-

växta med en ytterligt sparsam vegetation.

Af de Algeriet tillhörande fyra gasellarterna kom jag i till-

fälle att se tre. Af dessa synes den lilla vackra Gazella dorcas

L. vara den vanligaste. Som jag förut nämnt, fick jag under

hela resan icke se en enda gasell i fritt tillstånd, och det oak-

tadt jag genomreste trakter, där deras spår stodo i alla rikt-

ningar. Jag hade dock flera tillfällen att se gaseller i fången-

skap; särskildt var detta fallet i omgifningarna af Biscra.
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Gasella dorcas L. utmärker sig, liksom föröfrigt äfven Gasella

cuvieri Ogilby, genom saknaden af ett mörkt sidoband, men

skiljer sig från den senare arten genom sina lyrformiga, medel-

stora horn. Hornen hos Gazella cuvieri äro däremot diverge-

rande, om också af ungefär samma storlek. Gazella loderi

Thomas, såg jag endast i tvenne icke fullväxta exemplar, som

höllos i en inhängnad i Touggourt. Denna art uppehåller sig

hälst i sandöknen och är därför betydligt ljusare till färgen än

de båda andra arterna. Hornen äro äfven längre och diver-

gerande.

Det s. k. berber/aret (Ammotragus lervia Pall.) förekom-

mer endast i bergstrakter, men går ganska långt in i Sahara.

I de af mig undersökta trakterna tycktes det endast finnas i

de El Kantara omgifvande Aurésbergen. Det utgör ett mycket

efterlängtadt villebråd, och många äro de européer, som göra

resan till Nordafrika i akt och mening att få fälla ett exemplar

af denna intressanta djurart. Men som det är mycket skyggt

och på samma gång synnerligen svårt att upptäcka på grund

af sin skyddande likhet, händer det ganska sällan att det faller

offer för jägaren. Bästa sättet att få skjuta berberfår är

nog att lura på dem vid deras drickplatser. Dock komma de

icke alla dagar till dessa; araberna påstå endast hvar femte dag.

Af de större rofdjuren meddelade man mig att pantern

(Felis pardus L.) ännu skall förekomma i spridda exemplar här

och hvar i Atlasbergen. Sålunda lära hvarje år ett tiotal fäl-

las, men som den naturligtvis uppehåller sig i otillgängliga

och afsides liggande trakter, är den svåråtkomlig.

Den strimmiga hyenan {Hyoena hycena L.) finnes tämligen

allmänt i de sydligare bergstrakterna, men är dock stadd i

förminskning oaktadt sin skygghet. Kring El Kantara lär den

dock ännu finnas, och skulle detta särskildt vara fallet i det

söder om denna plats belägna Montagne d'Albätre.

I det sydligaste Algeriet var den lilla nätta ökenräfven

eller fenneken (Megalotis zerda Zimm.) rätt vanlig, och såg jag

vid flera tillfällen dess spår i den fina sanden. Under min
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vistelse i Touggourt erhölls en unge af denna art, som fångats

strax söder om staden.

Ett äkta steppdjur är schakalen {Canis anthus Cuv.), men

tillfölje af detta djurs nattliga vanor är det endast undantags-

vis, som den resande kommer i tillfälle att iakttaga honom.

Under en af mina exkursioner kring Ferme Dufour yppade sig

dock ett sådant tillfälle. Här fick jag nämligen på cirka 150 m
afstånd se ett vackert exemplar. Schakalernas hålor anträffa-

des rätt ofta och voro dessa antingen gräfda i sanden eller

belägna under någon större sten. En herde utbjöd en gång

en halfstor schakalunge, men som denne hade fått ena benet

afskuret i ett fångstredskap, var den för oss af föga värde.

Under bestigandet af Djebel Mahmel varseblef jag tvänne

räfvar (Vulpes vulpes atlantica Wagner). De voro skygga,

men efter en längre stunds smygande var jag dock så nära,

att jag kunde våga ett skott. Den ena räfven blef svårt sårad

men innan jag tillfölje af terrängens svårtillgängliga beskaf-

fenhet hade kommit fram till skottplatsen, hade räfven krupit

in under några stora stenblock och var omöjliga att framdraga

Af gnagare iakttogs den kortsvansiga Ctenodactylus gundi

Pall. i ett flertal exemplar. Dock förekom denna art icke i

den egentliga öknen, utan syntes företrädesvis uppehålla sig i

de mot ökenområdet gränsande bergskedjorna. Sålunda var

han mycket allmän både vid Col de Sfa och kring El Kantara.

På båda dessa lokaler vistades gundin på de af nedrasade

stenar och block betäckta bergssluttningarna. Vid Col de Sfa

var den betydligt mera skygg än vid El Kantara, där den var

ganska lätt att iakttaga, speciellt när skymningen började

inbryta.

Kring El Kantara fanns äfven piggsvinet (Hystrix cristata L.)

åtminstone att döma af några afbrytna taggar, som jag hittade

på Djebel Keteuf.

Af familjen Muridce kan jag endast erinra mig hafva sett

en representant, nämligen den lilla Mus sylvaticus algirus

Pomel, som blef iakttagen några gånger i oaserna.
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Springrdttor voro naturligtvis rätt vanliga och ett flertal

exemplar erhölls från trakten af Batna. Från sydligare belägna

nejder fick jag tyvärr intet fullvuxet exemplar, endast en kull

nyfödda ungar och detta genom en arabs hjälp. Själfva det

gamla djuret undgick oss, då vi sökte gräfva ut det i sanden

belägna boet. Om denna sydliga form var densamma som

anträffades vid Batna, kan jag därför icke afgöra. Exemplaren

från Batna tillhöra arten Jaculus jacidus L.

Harar iakttogs några gånger förnämligast i bergstrakterna.

De tillhörde troligen Lepus kabylicus Winton, men som ingen

tillvaratogs, kunde arten icke med bestämdhet konstateras.

Kring El Kantara förekom äfven på samma lokaler som

gundin en liten snabelmus (Macroscelides rozeti Duvernoy),

tillhörande insektätarnes ordning. Denna art var dock betyd-

ligt sällsyntare än gundin och iakttogs endast i ett fåtal exem-

plar samt var rätt svår att fånga, då den vid minsta tecken

till fara skyndade att dölja sig under stenarna.

I de Batna omgifvande skogsmarkerna fanns äfven enligt

arabbefolkningens utsago en igelkott (Erinaceus algirus Duver-

noy), men lyckades jag icke erhålla något exemplar, oaktadt

den skulle vara rätt allmän.

Af fladdermöss insamlades endast tvänne arter, Pipistrellus

deserti Thomas och Pipistrellus kuhlii Natterer. Den senare

arten tyckes icke hafva någon stor utbredning mot söder, ty

redan i El Kantara vidtog Pipistrellus deserti Thomas, åtmin-

stone att döma af det insamlade materialet. Denna art skiljer

sig bl. a. från Pipistrellus kuhlii Natterer. genom sin ljusare

färg och flughuden begränsas på baksidan af en rätt skarpt

markerad hvit rand.

Cirka 5 mil i ungefär sydvästlig riktning från Alger ligger

den lilla staden Blidah och ej långt från denna ort finnes en

fristad för den äfven vid Gibraltar lefvande magoten (Innuus

inmius L.). Kring Blidah var denna apa, tack vare de skyd-

dande lagarna, ännu talrik och synnerligen intressant var att

iakttaga de om människans närvaro sig föga bekymrande

djuren. Till största antalet uppehålla de sig i några djupa
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raviner (Les gorges de la Chiffa) i Atlasbergen. Dessa raviner

äro beväxta med en mycket yppig ock synnerligen omväxlande

vegetation.

Några ord om kräldjuren.

I de af mig genomresta trakterna af Algeriet insamlades

eller observerades reptilier tillhörande ordningarna

I. Chelonia och II. Squamata.

Endast tvänne arter tillhörde den förstnämnda af dessa.

Den andra var däremot vida mera talrikt representerad.

Ordn. I. Chelonia.

Testudo ibera Pall. förekommer icke sydligare än El Kan-

tara. Vid Batna var den rätt vanlig om också långt ifrån

allmän samt iakttogs allt emellanåt.

Clemmys leprosa Schweigg. Af denna art anträffades en-

dast ett enda exemplar, som förskrifver sig från El Kantara.

Förefaller att vara betydligt mera sällsynt än föregående.

Ordn. II. Squamata.

Af familjen Geckonidce erhölls tvänne arter. Ptyodactylus

lobatus Geoffr. var. oudrii Lat. var rätt talrik i de mot öknen

vettande bergen. Särskildt var detta fallet kring Col de Sfa

och i de El Kantara omgifvande delarna af Aurésbergen. Var

synnerligen svår att fånga i oskadadt skick, då den vid vårt

närmande pilsnabbt kröp in under stenarna eller i klippsprin-

gorna.

Tarentola mauretanica L. Var mycket allmän kring El

Kantara, men ersattes söder därom af varieteten deserti Lat.
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Denna senare är rätt mycket större, och hufvudets tuberkler

äro kraftigare. Till färgen är den också betydligt ljusare och

djuret gifver ett bra exempel på skyddande likhet.

Till familjen Agamidc? hörde också tvänne arter och af

dessa var Uromastix acanthinurus Bell den vanligaste. Kring

E' Kantara var den sålunda allmän, men den uppehåller sig

icke i steppområden eller ännu mindre i sandöknen, utan är

ett för stenöknen karaktäristiskt djur. Den andra arten där-

emot Agama inermis Rss. tillhör de egentliga stepp- och öken-

trakterna. Dock var den sällsynt och erhölls endast i ett half-

vuxet exemplar, taget i den uttorkade flodbädden till Ouéd

Biscra.

Familjen Lacertid<r, som ju är en af de artrikaste ödlefa-

miljerna, var vida mer representerad än de båda föregående.

Hit höra:

Lacerta ocellata Daudin var. pater Lat. var mycket allmän

i oasen El Kantara och norr därom. I Biscra och de andra

Zibanoaserna tycktes den helt och hållet saknas. Den är rätt

svår att fånga, och stjärten afbrytes mycket lätt, synnerligast

hos fullväxta exemplar.

Lacerta muralis Laur. var. fusca{!) De Bedr. Tvänne

exemplar af denna art observerades i Rummelsklyftan vid Con-

stantine, men som de icke tillvaratogos, kunde det icke kon-

stateras, om de tillhörde varieteten fusca de Bedr. Dock är

väl detta antagligt, då denna form i den mig tillgängliga litte-

raturen iakttagits på ungefär samma lokal.

Ophiops occidentalis Blgr. Ett enda exemplar af denna

lilla vackra ödla infångades nära Batna, där den likväl skall

vara ytterligt allmän (enl. F. Werner).

Acanthodactylus scutellatus Audouin. I öknen norr om

Touggourt vimlade det helt enkelt af denna form, och man

kunde icke gå många steg utan att observera densamma. På

morgonen innan solen hade hunnit uppvärma sanden, var hon

egendomligt nog mycket pigg och liflig och var då helt säkert

ute på jakt efter föda. Fram på förmiddagen återigen var hon
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rätt trög och ganska lätt att fånga, hvarför tämligen många

då införlifvades med samlingen.

Tvänne arter representerade den äfven till Lacertilia vera

hörande familjen Scincidce. Dessa båda arter voro dock rätt

talrikt förekommande i de sydligaste af mig genomresta trak-

terna. Sålunda var Scincus officinalis Laur. mycket allmän

kring Touggourt, och från denna ort hemfördes ett flertal exem-

plar i olika åldrar. Färgen på de fullväxta individerna är på

4,K

Fig. 8. Arabby i öknen strax norr om Touggourt. Fyndort för Acanthodactylus

scutellatus. Foto. Nils Gyldenstolpe d 13
/i 1910.)

öfversidan svafvelgul med breda brunvioletta tvärband; under-

sidan däremot är smutshvit. Ungarna — och äfven en del

utväxta exemplar — synas i allmänhet hafva en enformigt gul-

brunhvit färgton på ryggsidan.

Chalcides ocellatus Forsk. var också ganska vanlig söderut,

men synes, i motsats mot föregående art, som ju uteslutande

lefver i sanden, mest föredraga att vistas inne i själfva oaserna.

Särskildt syntes den med förkärlek uppehålla sig under bräder,

torra palmblad o. dyl.
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Familjen Chamceleontidte hade endast en art att uppvisa,

nämligen Chamceleon vulgaris Daudin. Denna var dock rätt

sällsynt och erhölls endast i tre exemplar, alla från El Kantara.

Ormar iakttogs under hela resan i mycket ringa antal, och

ingen giftig form blef med full säkerhet konstaterad. En gång

såg jag dock i bergen sydväst om Batna en orm, som jag tror

tillhörde arten Naia haie L. Exemplaret ifråga kröp emellertid

så hastigt under en sten, att jag icke hann iakttaga det or-

dentligt. Naturligtvis var jag ingalunda hågad att närmare

undersöka saken, äfven om det hade varit mycket intressant

att erhålla denna präktiga orm.

Föröfrigt syntes endast tvenne familjen Coluberidce tillhö-

rande former, nämligen Tropidonotus viperinus Latr. och

Psammophis sibilans L. Denna förstnämnda förekom talrikt

bl. a. i oasen Touggourt, hvarifrån flera exemplar erhölls. Van-

ligast iakttog man honom i de små rännilar och vattensam-

lingar, som äro så allmänna i en oas. Af Psammophis sibilans

L. såg jag endast tvänne individer, den ena öster om Biscra

och den andra vid Col de Sfa.
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Några anteckningar från den femte inter-

nationella ornithologkongressen
i Berlin 1910.

iSlWFWIRHJ^^P^
^en ^ :<^ e internationella ornithologkongres-

''A'1 ^vXjjp]"' ''
~' :,i:1 hölls

'

London 1905
-

beslöts, att

jifl5p%^jffi^ffiyil nästa kongress skulle möta i Berlin 1910.

^/Jfl*^»wi*fl§B
Samtidigt valdes äfven professor A. Reichenow

;

>N
" & ^^ ~y\:till den femte kongressens president. I öfver-

jS .-.^^Vjensstämmelse härmed voro ornithologer från

alla länder inbjudna att sammanträda i Berlin den 29 maj

1910 och kongressens förhandlingar varade under tiden den

30 maj till och med 4 juni. Den 29 maj kl. 8 på kvällen sam-

manträffade kongressdeltagarne i landtvärnsofficerarnes kasino

till ett förberedande möte för att upplifva gamla bekantskaper

och stifta nya. Många gamla vänner kunde då glädja sig åt

återseendet, men tillika greps man af saknadens vemod vid

tanken på huru många, som sedan näst föregående kongress

för alltid afslutat sina ornithologiska studier. Man och man

emellan talades om dessa bortgångna vänner, och man egnade

dem några minnets och tacksamhetens ord, i det man erinrade

om än det ena än det andra draget ur deras lif. Mest sakna-

des utan tvifvel den förre kongressens president d:r R. Bowl-

der Sharpe sin tids förnämste fågelkännare och tillika en

ovanligt vänsäll och hjärtlig man. De, som lärt känna prof.

Alfr. Newton, den blide och lärde forskaren i Cambridge,

kunna lika litet glömma honom, men han var redan en mycket

gammal man när föregående kongress sammanträdde, så att

Fauna och flora 1910. Haft. 5—6. 16
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hans bortgång var mera väntad. Italienaren professor Gig-

lioli, fransmannen professor Oustalet, d:r Leverkuhn förut

bibliotekarie hos fursten af Bulgarien, och flera andra hade

också slutat sin lifsgärning. Men förutom dessa bortgångna

saknades många andra välkända ornithologer. Från Amerika

hade knappt någon infunnit sig, och äfven många engelska

ornithologer hade uteblifvit.

Måndagen den 30 maj kl. half elfva f. m. skedde kongres-

sens officiella öppnande i zoologiska trädgårdens stora festsal,

som dekorerats med lefvande växter. Professor Reichenow

hälsade de närvarande välkomna, och å regeringens vägnar

uttalades till främlingarne ett välkommen till Berlin. Ungraren

direktor Otto Hermann, de närvarande ornithologernas nestor,

svarade härpå, och därefter förklarades kongressen öppnad.

Det meddelades, att konung Ferdinand af Bulgarien samt H.

K. H. Prinsessan Therese af Baiern mottagit inbjudning att

vara kongressens hederspresidenter. Ingendera var dock när-

varande. Därpå valdes presidenter för kongressen samt ord-

förande och sekreterare för de särskilda sektionerna. Till

kongressens presidenter valdes direktor O. Hermann (Ungarn),

grefve Arrigoni Degli Oddi (Italien), hr S. Buturlin (Ryssland),

hr H. E. Dresser (England), professor E. Lönnberg (Sverige),

sektionsrat d:r R. Svétlik (Österrike), d:r baron Snouckaert

van Schauburg (Holland) och hr L. Ternier (Frankrike). Sedan

valen försiggått höll kongressens president professor Reiche-

now ett föredrag om ornithologiens framsteg och närvarande

ställning, hvarvid han utgick från Linné såsom den syste-

matiska zoologiens grundläggare. Efter detta föredrag upplöstes

sammanträdet.

På eftermiddagen samma dag voro kongressdeltagarne in-

bjudna af Deutsche Ornithologische Gesellschaft på en utflykt

med ångbåt på Havelsjöarne. Man reste med tåg till Spandau,

hvarifrån ångbåten utgick. Tyvärr var vädret regnigt och

otjenligt, så att man kunde ej njuta af utsikten, som man borde

under gynsammare omständigheter. Kl. V2 5 bjöds på kaffe

på en restaurant »Helgoland» i Cladow. Därefter fortsattes
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rundturen på sjöarne till '
2 8, då aftonmåltid intogs i en

restaurant på Pfaueninsel. Sällskapets president Schalow

påpekade i sitt tal till gästerna, att denna trakt var en af de

fågelrikaste i Tyskland, i det att ej mindre än ett 70 tal arter

där hade sin hemvist, men tyvärr hade man ej haft tillfälle att

taga någon kännedom härom under de rådande förhållandena.

Återresan anträddes sedan med ångbåt till Potsdam och däri-

från med extratåg till Berlin.

På tisdagen började kongressarbetet på sektionerna kl. 9

f. m.

I den första sektionen (anatomi, paläontologi, systematik,

geogr. utbredning) var baron W. Rotschild förste ordförande,

och föredragens rad inleddes af d:r Hartert med ett allmänt

anförande om > livad vi böra och icke böra», hufvudsakligen

ett påpekande om huru ornithologiskt samlande bör bedrifvas.

Professor Jacobi (Dresden) talade om pingvinernas utveck-

lingshistoria och systematiska ställning. Baron Harald Lou-

don illustrerade med intressanta ljusbilder sin resa till Trans-

kaspien i ornithologiskt syfte.

I den andra sektionen höllos flera föredrag om fåglarnes

flyttning och dithörande ämnen. I den tredje (zoologi, biologi

etc.) förevisade öfverläraren W. Capek 50 typer af sin stora

gökäggssamling jämte de kullar, i hvilka gökäggen lagts. Utom

hos de vanliga värdarne (smärre insektätare, finkar o. s. v.)

märktes äfven gökägg, som lagts i trastbon. Ett föredrag i

oologi hölls äfven af Amtsrat Nehrkorn, och professor Eck-

stein talade om fåglarne i fruktträdgården, professor Voigt

om »Probleme der Vogelstimmenkunde». I den fjärde sektionen,

som omfattade fågelskydd, satt baron von Berlepsch som

ordförande. Denna sektion tilldrog sig nästan största uppmärk-

samheten, ty under kongressens lopp höllos där en hel serie

af viktiga föredrag, af hvilka flera utmynnade i resolutions-

förslag af vidtgående betydelse. Första föredraget hölls af

professor Rörig om den vetenskapliga grundvalen för fågel-

skydd. Han framlade därvid en hel del af de resultat, som

man kommit till genom undersökningar vid den kejserl. biolo-
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giska stationen för landtbrnks- och skogsvetenskap utanför

Berlin. Bland annat hade man undersökt dels maginnehållet

dels de uppkastade bollarne af ett stort antal roffåglar och då

därvid funnit bl. a. följande: 449 undersökta sparfhökar hade

förtärt 81 möss och sorkar (= skadliga djur, 14,:; %), 475

småfåglar, 4 rapphöns, 1 dufva, 2 näbbmöss, 1 fladdermus

(= nyttiga djur, 85,5 %) och 1 vesla (= »likgiltig», 0,2 %). 180

dufhökar hade förtärt 34 möss och sorkar, 3 hamstrar (= skadliga

djur, 18 %), 23 harar, 4 kaniner, 7 fasaner, 43 rapphöns, 1 gås,

1 anka, 8 höns och 11 dufvor (= nyttiga djur, 47 %), 3 veslor,

19 ekorrar, 1 groda (= för hushållningen likgiltiga, 11 %), 50

fåglar af obestämdt värde såsom skrikor, spettar, trastar, starar,

sot- och sumphöns jämte en katt (24 %). 386 fjällvråkar hade

förtärt 1353 skadliga smågnagare (95 %), 15 stycken jaktvildt

(3 harar, 3 kaniner, 8 rapphöns, 1 fasan = 1 %), 39 näbbmöss

och mullvadar (3 %), 10 kråkor, 6 veslor, 2 grodor (1 %).

1237 ormvråkar hade förtärt 1966 skadliga smågnagare 84,5 %,

307 st. jaktvildt och fjäderfä (däribland 17 unga och 16

gamla harar, 12 kaniner, 18 rapphöns o. s. v., 13,2 %), 44

kråkor, 9 veslor och 4 ekorrar (2,:; %) men dessutom en del

ödlor, snokar, ormslår, grodor och insekter o. s. v. I 1198

bollar af kattuggla träffades rester af 1732 möss, råttor och

sorkar (80 %), 3 ungharar, 81 mullvadar, 137 näbbmöss, 1

fladdermus, 142 fåglar (dessa 364 djur ansågos nyttiga, 17 %),

2 veslor, 1 ekorre, 52 gtodor och 9 fiskar (»likgiltiga» 3 %).

I 480 bollar af jorduggla funnos rester af 982 smågnagare

(skadliga 99 %) och 9 fåglar (nyttiga 1 %).

Genom undersökningar af dylik art och omfattning kan

man få ett fast grundlag för uppfattningen om, huruvida en

fågel skall betraktas som skadlig eller nyttig. Prof. Schweder

talade om förhållandet mellan jaktvård och fågelskydd och d:r

Heuss om samarbete mellan föreningar, som hade till syfte

att verka för fågelskydd.

På eftermiddagen samma dag höll professor Schillings

ett eldigt föredrag om nödvändigheten af införselförbud för

fågelskinn och fjädrar till prydnadsändamål. Efter detta före-
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föll de tytterst egendomligt, när en d:r Schwartz höll ett föredrag,

som utmynnade i ett förslag om, att kongressen skulle uttala

sig för, att internationellt samarabete till skydd för fågel-

världen ej kunde bli till någon nytta och att endast föreningar,

som verkade härför inom de olika länderna kunde uträtta något.

Också blef oppositionen häremot mycket kraftig. Professor

Lönnberg begärde genast ordet och framhöll, att om något

verkligt effektivt fågelskydd skulle kunna åstadkommas, kräfdes

härför internationellt samarbete, och föreslog i motsats mot

d:r Schwartz, att sektionen skulle uppmana kongressen att

göra ett uttalande i denna riktning. Visserligen sökte prof.

Rörig att understödja sin assistent d:r Schwartz, men i den

följande diskussionen biträddes prof. Lönnberg af öfversten

baron von Gebsattel, prof. Schillings m. fl., och sektionen

fattade sitt beslut med öfverväldigande majoritet i enlighet med

hans förslag, hvarjämte en kommitté tillsattes, som skulle på

tyska, engelska och franska uppsätta resolutionsförslag i denna

riktning att framläggas för kongressen.

Medan dessa förhandlingar pågingo inom fjärde sektionen,

höllos äfven inom andra sektioner en mängd intressanta före-

drag. Bland dessa märktes ett af d:r Heinroth om en del

andfåglars biologi. D:r Heinroth uppehöll sig särskildt länge

vid svanerna och påpekade, huruledes i biologiskt hänseende

den svarta svanen och knölsvanen liknade hvarandra vida

mera än man skulle kunna tro af deras utseende. Föredraget

belystes med talrika präktiga ljusbilder och ådagalade, att d:r

Heinroth var en ovanligt god iakttagare och med stort intresse

omfattade sitt ämne. Äfven fru Heinroth visade sig vara en

skicklig biolog vid ett föredrag (också med ljusbilder), som

hon höll om sina iakttagelser af nattskärror, biätare, en del

sångare m. fl. Tama nattskärror hade förmåtts att uppdraga

flera kullar ungar i herrskapet Heinroth's våning.

Samma dags afton voro kongressmedlemmarne inbjudna

att i sällskapet Uranias» föreläsningssal se de allra utmärk-

taste kinematografbilder belysande en mängd olika fåglars lif.

Dessa bilder voro tagna af de för sina förträffliga fågelfoto-
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grafier ryktbara engelsmännen Kearton. Vid samma tillfälle

i »Urania» fick man höra näktergalssång från grammofon.

Onsdagen den 1 juni på förmiddagen sammanträdde kon-

gressen till allmän sammankomst under prof. Lönnberg's pre-

sidium. Därvid höllos föredrag af direktor Herman om den

ungerska ornithologiska centralanstaltens verksamhet, af baron

Walter Rothschild om strutsfåglarnes nutida och forna ut-

bredning, af prof. Sjöstedt om hans expedition till Kilimand-

jaro och Meru i tyska Ostafrika, af prof. Conwentz om be-

fordrandet af fågelskyddet genom administrativ och frivillig

medverkan förnämligast i Preussen, af ungraren d:r Schenk

om de resultat, som man vunnit genom att märka fåglar med

ringar, för att utröna deras flyttningsvägar.

På onsdagens eftermiddag arbetades åter sektionsvis och

ehuru flera föredrag af intresse höllos också i andra sektioner

var det äfven denna gång den fjärde, som tilldrog sig mesta

uppmärksamheten. Här presiderade baron von Berlepsch och

Mr. James Buckland var första föredragare om »förstörelsen

af fåglar öfver hela världen och nödvändigheten af en interna-

tionell konferens för att behandla frågan om fågelskydd». Detta

medryckande föredrag, som Mr. Buckland ställt till tidskriftens

förfogande, återgifves på annat ställe i detta häfte. Därnäst

uppträdde en belgisk dam fru Van Hoorde och talade om sitt

och sina vänners arbete för att motarbeta användandet af

fåglar och fågelfjädrar som hattprydnader. Hon konstaterade

därvid, att hon rönt föga sympati från damernas men mera

från herrarnes (särskildt de giftas!) sida, och då hon anordnat

utställningar med pristäfling mellan de smakfullaste med konst-

gjorda blommor smyckade hattarne för att dymedelst motverka

bruket af fjädrar, hade hon direkt trakasserats af modister och

fjäderhandlare. D:r Dietrich höll därefter föredrag (belyst af

ljusbilder) om de nordfriesiska öarnes fågelvärd. Han påpe-

kade, i huru ofantligt hög grad fågellifvet på dessa öar mins-

kats genom ofogsskytte särskildt för fjädrarnes skull, men

tillika att en förening »Jordsand» bildats, som arbetade för
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fåglarnes skyddande särskildt på vissa platser, där aflönade

väktare anställts.

Pa onsdagskvällen hade staden Berlin inbjudit kongressen

på en storartad middag i det festligt smyckade rådhuset,

hvarest Borgmästaren d:r Reicke var värd å stadens vägnar.

Torsdagen den 2 juni var anslagen för studiebesök i zoo-

logiska trädgården, hvarest senare aktiebolaget Zoologischer

Garten bjöd på frukostmiddag. Efter denna sammanträdde

kommittén, som skulle uppgöra resolutionsförslag angående

internationellt fågelskydd. Denna kommitté hade genom fri-

villig tillslutning blifvit alltför stor, hvilket orsakade onödigt

mycket ordbyte, om formuleringen på de tre kulturspråken.

De som önskade ett verkligt rationellt skydd fingo därför

kämpa med två fronter å ena sidan mot de likgiltiga, som ej

ansåge skydd nödvändigt, och å andra mot de fanatiska ifrarne,

som ej ville tillåta fångst eller dödande af något slags fåglar.

Men slutligen enade man sig dock om ett förslag, hvari kon-

gressen anmodades besluta, att en internationell överenskom-

melse bör träffas så snart som möjligt angående lagstiftning

till skydd för fåglarne särskildt dem, som till följd af sin vackra

fjäderskrud äro utsatta för att dödas och användas till mode-

prydnader. Detta resolutionsförslag antogs också af sektionen,

sedan ett försök att vrida saken på sned tillbakavisats. Öster-

rikes officielle representant föreslog nämligen, att ärendet om

fågelskydd borde hänvisas till det internationella jordbruks-

försöksinstitutet i Rom. Sveriges ombud påvisade däremot, att

skydd kräfdes ej blott för sådana fåglar, som voro af nytta för

jordbruket, utan i ännu högre grad för en mängd för jordbruket

indifferenta, men vackert färgade fåglar bl. a. också i tropiska

länder, och som ej hade något med det internationella institutet

i Rom att göra; sektionen vidhöll det ursprungliga resolutions-

förslaget.

Fredagen den 3:dje juni började arbetet åter på morgonen

i sektionerna, särskildt i första sektionen höllos då flera syn-

nerligen intressanta föredrag. Af dessa må nämnas följande:

Professor Poll framlade en del af resultaten af sina intressanta
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bastarderingsförsök. Professor Virchow visade ledmekanismen

i halskotorna hos en pingvin och ådagalade, huru ledgångarne

mellan vissa kotor endast tilläto böjningsrörelser framåt och

bakåt och mellan andra åter blott från sida till sida, men

genom en rationell fördelning af böjningsmöjligheterna åt olika

håll blef pingvinhalsen så utmärkt rörlig, som den är.

Senare på dagen sammanträdde den Internationella Orni-

thologiska kommittén, och från dess sammanträde må endast

anföras, att man beslöt upphöra med utgifvandet af kommitténs

organ »Ornis» åtminstone såsom regelbunden tidskrift, allden-

stund det fanns så många andra ornithologiska tidskrifter.

Samma dag afåts gemensam middag i restauranten i Zool.

Garten. Vid denna middag höllos naturligtvis åtskilliga tal

bl. a. också för »den främste framställaren af fåglar i bild»,

artisten Bruno Liljefors. En adress * till honom improviserades

också af prof. Schillings på en af de artistiskt utstyrda mat-

sedlarne och undertecknades af de närvarande. Ett skämtsamt tal,

som väckte mycken munterhet, hölls af konservator Stoll från

Riga, i hvilket han mästerligt härmade ett flertal fåglars läten.

Lördagen den 4 juni var den sista dagen. Kongressen

sammanträdde då in pleno och åhörde först ett par föredrag.

D:r Thienemann höll ett synnerligen intressant föredrag om

verksamheten vid »Vogelwarte (fågelstationen) Rossitten» i

Ostpreussen särskildt resultaten af där företagen märkning af

fåglar med numrerade aluminiumringar. Härur må anföras

några drag. 909 kråkor hade märkts, och af dessa hade skju-

tits 111 (= 12,-J %), af hvilka ringarne åter insändts. Härigenom

hade man fått en god bild af de kråkors flyttningsväg, som

passera Rossitten. Ringar ha nämligen inkommit från ett bälte,

som sträcker sig öfver trakterna kring Finska viken och längs

Östersjökusten mot sydvest till norra Frankrike. Den nord-

ostligaste fyndplatsen för någon ar de märkta kråkorna ligger

omkring 30 km. WNW. från Nyslott i Finland (61° 40' N. br.)

och den sydvestligaste är Solesmes i norra Frankrike (51°40'

1 Denna måste göras i två upplagor, ty den första försvann egendomligt

nog, då den skickades omkring för undertecknande!
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N. br.). Afståndet mellan dessa båda platser är 2,180 km. Det

nordostliga området är dessa kråkors häckningsort, det syd-

vestliga deras vinterkvarter, och det är på vägen mellan båda,

som de fångades och märktes i Rossitten.

Den andra af de fågelarter, hvilka i större utsträckning

försetts med ringar vid Rossitten, var skrattmåsar. Men det

var den olikheten mellan dessa och kråkorna, att de senare

voro fåglar, som fångats under flyttningen, men skrattmåsarna

voro sådana, som häckade i en koloni vid stationen. Ej mindre

än 616 unga skrattmåsar ha märkts och af dessa ha ringar af

40 eller 6,4 % återlämnats. Att döma efter de platser, hvarifrån

ringarne insändts, kan man framkonstruera tre olika flyttnings-

vägar. En väg böjer af mot söder från Östersjökusten vid

Weichselmynningen och går uppför denna flod ett stycke, men

fortsätter sedan nästan rakt öfver landet mot söder öfver

Breslau mot Wien, följer sedan Donau mot sydost till Saves

inflöde, men går sedan mot vester igen längs denna flod och

därpå mot Adriatiska hafvet, hvarest en hel del skrattmåsar

synas ha sitt vinterkvarter. -Från Pomynningen ha t. ex. 6

ringar insändts. Den andra stråkvägen fortsätter längs Öster-

sjöns södra kust till Kielerbukten och därifrån tvärs öfver land

till Nordsjökusten och längs denna till Rhens mynning, men

viker där af mot söder längs nämnda flod till Basel och går

därefter öfver till Geneversjön och följer sedan Rhöne mot

söder. Den tredje och sista stråkvägen följer Nordsjökusten

än längre mot vester och genom kanalen samt viker sedan af

mot söder längs Frankrikes vestkust. Den sydligaste fynd-

orten för någon af Rossittens ringförsedda skrattmåsar har

varit i Tunis. Egendomligt nog har ingen ringmärkt mås åter-

vändt till Rossitten för att häcka där, ehuru de första märktes

redan 1905.

Högeligen intressanta äro de försök, som utförts på storkar,

hvilka märktes såsom ungar ej blott i närheten af Rossitten utan

äfven på andra ställen i Nordtyskland. Af de ringar, som

återsändts, har man fått klart, att dessa fåglars flyttningskosa

först riktas mot sydost. Ringar återkommo nämligen först
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från Schlesien, Polen, norra Ungern. Sedan går tåget tydligen

mot söder genom Mindre Asien, ty ett par ringar erhöllos från

Damaskus i Syrien, en från Acco i Palästina. Den nordligaste

fyndorten i Afrika var Alexandria i Egypten. I okt. 1906 kom

en ring från Fitrisjön i mellersta Nordafrika, och storken som

bar den, hade flugit omkring 4675 km. från sitt hem i Königs-

berg. En annan ostpreussisk stork återfanns i Sudan vid Blåa

Nilen 4,900 km. från hemorten. Nästa år kom ett budskap

från Fort Jameson i Rhodesia med en pommersk stork, som

skjutits där. Men än längre söderut träffades dylika ringstorkar

såsom vid Maseru i Basutolandet (9,500—9,600 km. från hem-

orten) och i Kalahariöknen. Inalles ha 13 märkta storkar åter-

funnits i Afrika. Man har sålunda fått en ganska trogen bild

af storkarnes flyttningsväg, och man har äfven sett, att stor-

karne återvända till hemtrakten.

Ringförsöken med andra fågelarter ha ej lämnat så upp-

lysande flyttningsdata. Men fiskmåsar stryka tydligen vida

omkring, det kan man förstå, då ringar från sådana, som märkts

vid Rossitten, återkommit från Fyen, Färöarne, Kanalen, Paris

o. s. v. Märkning af Totanus och Tritrga-arter ha ådagalagt

en flyttning mot sydvest. Ringmärkta hussvalor ha visat sig

återkomma till boet både i Preussen och Ungern.

Kongressens sista föredrag hölls af professor König och

handlade om hans resor i Afrika. Det var såväl till innehåll

som form ett af de bästa.

Därefter återstod blott att afgöra några praktiska frågor.

Den fjärde sektionens resolutionsförslag angående internationellt

fågelskydd antogs med öfverväldigande majorititet, och en

kommitté valdes af personer, som hvar och en i sitt land

skulle verka för denna saks genomförande. Till representant

för Sverige valdes professor Lönnberg. En särskild upplaga

af kongressens förhandlingar rörande detta ärende skulle tryckas

och ställas till dessa kommitteledamöters förfogande att fram-

läggas för de olika regeringarne.

Frågan om hvar nästa kongress skulle hållas, blef föremål

för en stunds diskussion. Endast en inbjudning hade inkom-
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mit nämligen från Amerika. De flesta tyckte dock, att resan

mellan Europa och Amerika var för lång, och det hade ju

amerikanerna själfva visat, då endast en representant från det

stora landet i vester var närvarande. Det framställdes därför

ett motförslag om, att nästa kongress skulle hållas i Sarajevo

i Bosnien, och detta blef ock beslutadt. Efter de sedvanliga

tacksamhetsbetygelserna afslutades förhandlingarne, man tog

afsked af sina vänner, och den V:te internationella ornitholog-

kongressen var slutad.
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Fågelförstörelsen i världen.
Föredrag vid 5:e internationella ornithologkongressen i Berlin 1910.

Af

James Buckland.

rr.w-:;.-^-- BB|^^" c j utrotningskrig, som nu föres mot alla vilda

I , /^fåglar är vida mera allmänt och mera ödes-

-"^f!?!K bringande till sina följder, än folk har reda

på. Frågan om hvilka arter, som äro stadda

i det snabbaste försvinnandet, är blott en

^^"iJäs—^SÉ bisak. Det faktum kvarstår, att hela mängden

af världens fågelfauna håller på att förminskas med en oro-

ande hastighet.

För en person, som liksom jag har tillbragt de bildba-

raste åren af sitt lif i trakter, ej trampade af människofot -

eller där människan, om hon fanns närvarade, lefde i harmoni

med naturen — , och som ej glömt huru rikt fågellifvet var för

trettio år sedan på ställen, hvarest nu blott några stackars

kvarlefvor af fågelarter återstå, yppar sig ett frågande tvifvel,

huruvida ej en stor procent af människosläktet förtjänar att

uppföras på listan öfver sådana rofdjur, som ej ha någon

annan tanke än den brutala instinkten att döda.

Då man studerar fågelförstörelsen i världen, blir man

genast slagen vid tanken på det antal af faktorer, som sam-

arbeta till dessa djurs utrotning. Hvarhelst det finnes fåglar,

hvilkas fjädrar användas af modisterna, finnas »fjäderjägare»,

som sprida död och förstörelse. Hvarest sällsynta fåglar fin-
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nas, uppträda samlare, som äro ifriga att få tag i de återstå-

ende exemplaren, innan konkurrenterna få tid därtill. Hvarest

sådana fåglar häcka, hvilkas ägg äro dyrbara, dit kommer

äggsamlaren, som ofta ej blott tar äggen, utan äfven skjuter

fåglarne för att kunna bestämma äggen. Hvarest fåglar finnas,

som kunna kallas villebråd, dit skynda sportsmän, som ha godt

om tid och pengar att offra på dessa oskyldiga varelser o. s. v.

Men af alla dessa förstörelsemedel är fjäderhandeln den ohygg-

ligaste. Den årliga insamlingen af fjädrar för modehandeln är en

dödens skörd. Det är en dödens skörd, ty den inhöstas på lifvets

såningsfält och det är tvenne skäl, hvarför det måste vara så.

För det första äro prydnadsfjädrarne användbara endast, då de

äro färgrika och glänsande i den yppighet, som könsurvalet

åstadkommit. Det vill med andra ord säga under parnings-

tiden. Vid andra tider ha ej fjädrarne samma glans, och äro

ej så släta och elastiska samt därför värdelösa i handeln. För

det andra är det det gynnsammaste tillfället att komma åt att döda

fåglarne under parningstiden. Fåglarne ströfva vida omkring och

under en stor del af året äro de skingrade vidt och bredt.

Att förfölja dem för fjädrarnes skull under denna tid skulle ej

blott bli mödosamt utan dessutom, förmodar jag, ej lämna

någon vidare inkomst. Men många fåglars urgamla vana drif-

ver dem att fara årligen till förfädernas hemvist för att föröka

släktet. Detta är för »fjäderjägaren» ett gynnsamt tillfälle i

dubbel mening, emedan vid den tiden de flesta fåglars naturliga

fruktan för människan försvinner under deras sträfvan att för-

sörja och skydda sina ungar. Under sådana omständigheter

skjutas de gamla fåglarne och plundras på sina fjädrar. Ung-

arne gapa och skrika - men ingen föda kommer till dem.

Snart upphör jämret. Skogen står i tyst ödslighet. Fjäder-

skörden är inhöstad — en skörd, som är omänsklig, onaturlig

och förintande!

För trettio år sedan funnos hägerkolonier i Förena Sta-

terna, som skattades innehålla omkring 3,000,000 hvita hägrar.

Vid samma tidpunkt funnos dessa fåglar i Kina i otroliga

mängder. Men äfven dessa oerhörda skaror kunde ej motstå
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slaktandet under fortplantningstiden, och nu är den hvita hä-

gern praktiskt taget utrotad såväl i Nordamerika som i Kina.

Af de många officiella rapporterna i min ägo, som visa

utsträckningen af det årliga slaktandet af detta fågelslag för

dess fjädrars skull, vill jag välja två. De äro tagna från di-

plomatiska och konsulära rapporter angående handeln i Vene-

zuela, och de visa antalet egretter dödade i detta land under

åren 1898 och 1908. År 1898 nådde antalet den höga siffran

1,538,733 st. År 1908 hade det fallit till 257,916 st. Det vill

säga följden af 10 års blodbad under fortplantningstiden hade

blifvit en reduktion -- för att använda runda tal — från half-

annan million till blott en kvarts!

Dessa siffror kunna knappt tillskrifvas nog värde. De

lämna full bevisning ej blott för fågelartens hastiga minskning

i Venezuela, men tillika full bevisning, att hvad som händt i

Nordamerika och Kina skall inträffa i Sydamerika också, och

förresten i hvarje land i hela världen, hvarest hvita hägrar

förekomma.

Innan jag lämnar Venezuela har jag anledning citera kon-

sulsrapporten för 1908. Förutom hägerfjädrarne exporterades

från Cuidad Bolivar under sagda år 10,612 engelska skålpund

andra fjädrar. Nära fem (5) ton fjädrar skeppades från en

enda hamn på ett år. Jag beder Eder tänka på dessa siffror

samt eftersinna, hvad denna årliga hekatomb af fåglar sorg-

ligt men tydligt nog häntyder på.

De gamla mexikanerna sågo i honungsfågeln (kolibrin)

själens sinnebild (alldeles som grekerna i fjäriln) och de trodde,

att de krigare, som stupat under försvar för sin religion, i so-

lens hus förvandlades till dylika de mest briljanta af alla lef-

vande väsen. Det är egendomligt att tänka sig, att, ehuru

vi anse, att under den mexikanska tidsåldern mörker och råhet

härskade, det är i vår upplysta tid, som kolibrina framför

andra äro mera utsatta för att dödas. Så hänsynslöst ha de

förföljts för fjädrarnes skull, att vissa vestindiska arter med

begränsad utredning redan utrotats, under det att andra äro

på undergångens brant. På Trinidad t. ex. har antalet arter
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på senare år minskats från 18 till 5. Kolibrina skyddas af

lagen i alla britiska besittningar i Västindien, men fridlysningar

äro af föga betydelse för dem, som mörda fåglar för snöd

vinnings skull. Under de första fem månaderna detta år höllos

två fjäderauktioner i London, men blott på dessa tvenne sål-

des enligt katalogerna 21,000 kolibriskinn.

Intet bättre exempel på utrotning af fåglar för modemark-

naden kan framdragas än massmorden på strandfåglar längs

Förenta Staternas atlantiska kust. För 25 år sedan svärmade

dessa fåglar längs de nämnda kusterna i otroliga mängder.

Nu är allt som återstår af den fordom utomordentligt ymniga

tillgången några få spridda kolonier, som strängt bevakas af

tillsyningsmän. Och hade det ej varit för inrättandet af dessa

reservationer, skulle det ej funnits en mås eller tärna kvar.

Om ej skydd och noggrann tillsyn ständigt offrades på dessa

fredningsområden, skulle de få återstående fåglarne hastigt ut-

rotas. Huru bittert förargade fjäderhandlarnes verktyg äro

öfver, att man sålunda sätter hämsko på deras själfsvåld, fram-

går däraf, att helt nyligen tre af tillsyningsmännen på dessa

reservationer mördats under sin ämbetsutöfning.

För något mer än 10 år sedan fanns det knappt något

område i hela världen så rikt på vattenfågel som sjödistriktet

i södra Oregon, en af Nordamerikas västra stater. Det var

en riktig uppfödningsanstalt för de offentliga skaror af sjöfå-

gel, som flyttade längs Stilla hafskusten Professor W. W.

Cooke vid Biologiska undersökningen, Washington, omtalar i

en af jordbruksdepartementets årsrapporter, att hundratals tons

af änder dödades hvarje säsong blott och bart för de gröna

vingfjädrarnes skull, under det att kropparne vräktes bort.

Hvita hägrar, svaner, gäss, pelikaner, ibisar, tärnor, för att ej

uppräkna en mängd andra arter, slaktades likaså för liknande

ändamål.

Den amerikanska doppingens kolonier, som voro spridda

öfver dessa sjöar, voro troligen de största i sitt slag i värl-

den. Under många år erhöllo fjäderhandlarne härifrån hufvud-

mängden af sina förråd af de silfverglänsande bröstfjädrarne
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af denna fågelart. Under de 6—7 sista häckningsäsongerna

har det varit från 20 till 30 »fjäderjägare»-läger kring dessa

sjöar blott för att döda doppning. Vagnar besökte dessa läger

regelbundet omkr. 3 gånger i veckan för att samla upp skin-

nen. Detta vansinniga slaktande pågick, till dess att hvarje

dopping, som häckade på norra sidan om Tulesjön, hade ut-

rotats, och till dess att de stora häckningskolonierna vid syd-

ändan af Nedre Klamath-sjön hade reducerats till några få

spridda och skrämda fåglar. Då vaknade regeringen till hand-

ling och i augusti 1908 undantogos 3 af dessa sjöar som få-

gelreservationer. Men fjäderhandlarnes utskickade hade ännu

ej uttömt alla tillgångar och de ville ej låta lagen stå i vägen

för deras rofferier. Sista säsongen afkunnades sex domar mot

»fjäderjägare», som skjutit doppingar på skyddsområdena. Dessa

domar anföra dödande af 1,000 doppingar af en, 800 af en

annan och 400 af en tredje »fjäderjägare».

Såsom ett praktiskt bevis på, huru föga »fjäderjägaren»

respekterar fågelskyddslagarne, kan detta faktum tjäna.

Betydelsen af guano som gödningsämne insågs af india-

nerna i Peru för mer än 300 år sedan. Därför voro på Inkas

tid fåglarne på Chinchas-öarne noggrant skyddade och guano-

lagren strängt bevakade. Det sades vara belagdt med döds-

straff, om någon dödade fåglar i närheten af dessa klippor

under häckningstiden. Jag går nu till en rapport afgifven af

William A. Bogan, Förenta Staternas Special Inspector för

fåglar och djur. I detta officiella meddelande säger Mr. Bogan:

»Under de sista få åren har jag besökt praktiskt taget alla

låga korallöar i norra Stilla Oceanen och har häpnat öfver

fågelförstörandet, såsom det där bedrifves af japanska fjäder-

jägare, som yrkesmässigt besöka ej blott de guanoöar, som

tillhöra deras egna besittningar utan äfven dem, som tillhöra

Förenta Staterna, och döda fåglar i hundratusental. På

Marcus-ön hade ett sällskap hållit på i 6 år. På denna korta

tid hade de utrotat en af de allra största albatrosskolonier,

som fanns i dessa trakter. Då jag var där uppskattade jag,

att de hade 40,000 tärn-skinn färdiga för skeppning, och det
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var den andra skeppslasten det året. Midway-ön var vid ti-

den för mitt besök täckt af albatrosskroppar, som ett band

af tjufskyttar lämnat kvar att ruttna på marken sedan ving-

pennorna ryckts af hvarje fågel.»

Det är ej möjligt för mig att på den korta tid, som står

till mitt förfogande, citera mera ur Mr. Bogans rapport. Det

må vara nog att nämna, att han går igenom i ordning alla

guano-öarne i kedjan och visar, huru de hvar enda en på lik-

nande sätt härjats.

För ej länge sedan öfverrumplades ett band tjufskyttar på

Lizinskyön, ett fågelskyddsområde och en ö, som är mycket

rik på guanolager. Dessa män hade i sin besittning 335 lådor

med skinn och fjädrar, representerande fjäderdräkten af 300,000

fåglar.

Ännu senare, detta år till och med, arresterades 23 fjäder-

röfvare på de Hawaiiska reservationerna, hvarest de redan

samlat 259,000 par fågelvingar. Det bör nämnas, att alla fjädrar,

erhållna på detta afskyvärda sätt, föras till Yokohama och där-

ifrån skeppas till Europa för att användas i modeaffärerna.

Vända vi oss så till Australien, finna vi ett likadant för-

störande af fågellifvet, samma massrofferi härskar öfverallt.

På senare år har en känslostämning mycket hastigt upp-

stått i Australien till förmån för kungen i detta lands fågel-

värld, emun. Olyckligtvis har dess utrotande för fjädrarnes

skull pågått med än större snabbhet. En häpnadsväckande

uppgift om omfattningen af emuslaktande framgår af katalo-

gerna öfver fjäderauktionerna i London — man bör dessutom

alltjämt komma ihåg det faktum, att den redan är utrotad på

Tasmanien, i Viktoria och Syd-Australien, och att den endast

finnes i ett fåtal spridda flockar i New South Wales och Queens-

land. — År 1909 smugglades skinn af 1,019 af dessa hastigt

utdöende fåglar ut ur Australien och såldes på offentlig auk-

tion i Londons fjädermarknad.

Knappt någon fågel i världen ådrog sig zoologernas be-

undran i högre grad än lyrfågeln, Australiens stolthet. Antipo-

dernas skogar fingo liksom en ökad trollglans därigenom, att

Fauna och Flora 1910. Haft. 5—6.
1

7
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de visstes hysa detta fågelunder. Likvisst i samma mån, som

fågeln blef sällsyntare, växte ifvern att förvärfva dess enastå-

ende stjärtfjädrar. För några få år sedan dödades 400 indi-

vider af detta enda fågelsläkte i ett distrikt och på en säsong

blott för att förse marknaden med dess begärliga fjädrar. Det

är ej länge sedan som ett band af fjäderjägare omgaf en busk-

sträcka, i hvilken lyrfåglarne visstes häcka, och satte eld på

buskarne, hvarefter de nedsköto de olyckliga djuren, då de

sökte kämpa sig ut ur den obarmhärtiga eldringen blott för

att möta döden i annan form. När fåglarne dödats skar man

af de lyrformiga stjärtarne och lämnade kropparne att ruttna.

Namnet på lyrfågeln visar sig ej längre i katalogerna öfver

Londons fjäderförsäljningar. Den handeln har upphört på

grund af brist på offer.

Jag vet, att de, som omfatta utvecklingsläran, tro, att byg-

gandet af lekplatser, som företages af de australiska »löfsals-

byggarne» utvecklats genom honfåglarnes utväljande verksam-

het. Mina iakttagelser öfverensstämma ej härmed. Jag har

studerat dessa befjädrade arkitekter byggande och prydande

sina lekplatser och lekande i dem med af munterhet sprittande

fötter, och jag är viss om, att dessa högeligen konstrika bygg-

nader brukas endast till oskyldigt nöje och att deras uppfö-

rande och sedermera deras smyckande tydligen visar hän på

tillvaron af en skönhetsuppfattning, samt tillika ådagalägger,

huru fjärran vi stå från att fatta, hvad som försiggår i djurens

tankar och huru hög utveckling de nå. I sanning denna skön-

hetsuppfattning ger sig tillkänna inom hela denna fågelfamilj.

Från de första antydningarne därom hos Law's paradisfågel,

som ej bygger en leksal utan blott afröjer en liten fläck på

marken och strör öfver den grant färgade löf, kunna vi spåra

denna kärlek till det sköna uppåt under stigande utvecklings-

former såsom skarpskyttfågelns 1
[Ptilornis] smyckande af sitt

bo till dess den når höjdpunkten i »trädgårdsmästarens» [Am-

blyornis] på Nya Guinea mosshöljda löfsal och granna ra-

Kallad så emedan dräkten något liknar ett engelskt regementes uniform.

Red. anm.
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batter. Det är ett verkligt elände, att äfven dessa ornitolo-

giska under skola få öfverlämnas åt förstörelsen. Och dock

med undantag måhända af skarpskyttfågeln är regentfågeln

[Sericulus] mera eftersökt för sina fjädrar än någon annan

fågel i Australien. Så lysande är denna i sin skrud af guld

och svart, att infödingarne kalla den »Yelgun», hvilket är deras

ord för solen. Den var tämligen allmän en gång, men nu får

man gå fjärran och tränga långt in i naturens tysta tempel,

innan ögat fröjdas åt denna guldblixt, som låter skogens gröna

skymning lysa af dess strålglans. Utrotning väntar den, och

det dröjer ej länge, innan den nås däraf.

Under nuvarande förhållanden måste man antaga, att ut-

rotning med visshet skall drabba alla paradisfåglar och det

inom jämförelsevis kort tid. Så fruktansvärdt har nedslaktan-

det af dem bedrifvits i modisternas intresse, att nästan hvarje

art har blifvit rar, under det att några viktiga arter ha blifvit

så sällsynta, att det är nästan omöjligt att uppdaga en enda

lefvande representant därför.

Det synes nästan otroligt för hvarje rättänkande man, att

ett sådant förslag skulle kunna komma från Haag, men det är

icke desto mindre sant, att under de sista åren holländska

regeringen erbjöd sig att sälja till en fjäderfirma ensamrätten

att döda alla paradisfåglar i holländska Nya Guinea. Anbudet

mottogs ej, icke emedan firman ifråga motstod frestelsen, utan

emedan den ansåg, att holländska regeringen begärde för myc-

ket. Men om anbudet mottogs eller afslogs, är ej af stor vikt.

Hvad som är af vikt — af fruktansvärdt stor vikt — är, att

någon nation för inkomstens skull skulle kunna få rätt att

sälja människosläktets arfvedel i naturen.

Ty fåglarne äro ett arf, som det är vår plikt att öfver-

lämna till dem, som komma efter oss, i så väl bevaradt till-

stånd, som de naturliga förstörelsekrafterna tillåta. Hvilken

rätt vare sig laglig eller moralisk har uppkomlingen män-

niskan att förstöra det fågellif som nu finnes på jorden, eller

tillåta att det förstöres? Tidsåldrar innan människan uppstod,

för länge länge sedan under den töckniga Jura-tiden hade fåg-



2 6o FAUNA OCH FLORA

larne slitit sig lösa från reptiliestammen och fladdrat upp till

sitt hem i luften. Hvilken härstamning är icke detta! Hvem

kan räkna de millioner af år, som åtgått för naturen att fram-

bringa en sådan ojämförligt fin mekanism och skönhet som

paradisfågeln?

För alla tider kommer minnet af den att kvarlefva som

minnet af en oförliknelig varelse — oförliknelig i sin behag-

fulla form likaväl som genom sina behagfulla färger, hvilka

fängsla hela sinnet och tvinga till beundran.

Dock, den timme nalkas lika säkert som klockans visare

röra sig mot en fastställd tid, då den sista paradisfågeln skall

ha vandrat all världens väg, från hatten till sophögen. Under

flera år ha omkring 40,000 paradisfågelskinn årligen sålts vid

fjäderförsäljningarna i London.

Ingen enda ornitologisk eller zoologisk förening, intet

museum, intet lärdt sällskap har lyftat ett finger för att före-

komma detta helgerån.

Det är naturligtvis talrika andra arter utom dessa, som

jag nämnt, hvilkas tillvaro skyndsamt förintas genom handeln

med prydnadsfjädrar, men brist på tid tvingar mig att ej om-

tala dem. Jag måste nöja mig med de jämförelsevis få exem-

pel på förstörelse, som jag haft tillfälle att framlägga för Eder

för att bringa till Eder kännedom den ödeläggelse, som fjäder-

handeln gör bland fåglarne i deras hemland.

Förutom det, att den är hejdlöst slösaktig med fågellif och

fruktansvärdt grym, är fjäderhandeln tillika belastad med lag-

brott.

Med undantag af strutsfjädrarne och fjädrarne af villebråd

och tamt fjäderfä, är hufvudmassan af de dyrbara fjädervaror,

som importeras till Europa för modehandelns skull, smuggel-

gods. Med insikt om att vilda fåglar utgöra en värdefull till-

gång för de länder, som hysa dem, att det är god statsmanna-

vishet att bevara dem, ha många af världens länder gjort allt,

hvad i deras makt stod, för att skydda sina vackra fåglar, men

i hvarje sådant fall ha deras ansträngningar gjorts om intet

genom olaglig export. Ett exempel måste vara tillräckligt.
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Den hinduiske jordbrukaren dödade Indiens inhemska fåglar i

massa och fick mera inkomst för tillfället genom att sälja deras

skinn till handlaren än att arbeta för att producera födoämnen.

För att göra slut på detta osunda förhållande, stiftade indiska

regeringen 1903 en lag, som förbjöd export af alla slags fjädrar

af vilda fåglar. Trots denna lag fortsätta skinn- och fjädrar

af Indiens vackraste fåglar alltjämt att strömma in i den euro-

peiska marknaden. Kanske det intresserar Eder att höra, huru

de i hemlighet föras ut ur Indien. Uppdiktade namn brukas,

uppdiktade adresser uppgifvas, och fjädrarne exporteras i lådor

eller balar, som falskeligen uppgifvas innehålla kohår, tagel,

eller sämre silkesvaror. Listig, som det anstår en smugglare,

utväljer fjäderhandlaren ofta sidorouter för att sända sitt kontra-

bandgods till Europa. Pinang är en route, som mycket gyn-

nas af dem, som syssla med dessa olagliga affärer, ehuru alla

hamnarne i Straits Settlements användas i detta syfte. Afsikten

med en dylik manöver är tydlig. Tullen är mindre på sin

vakt, då det gäller export till hamnar, hvarest det ej finnes

någon marknad för tjädrar. Härigenom uppnås smugglarens

hufvudsyfte, nämligen att få ut fjädrarne ur Indien. Sedan de

väl kommit ut ur indisk hamn, kunna fjädrarne helt öppet

sändas till Europa.

Jag kunde gifva Eder tallösa andra exempel på smugg-

lingen af fjädrar ut ur andra länder, som ha sina fåglar skyd-

dade, men de skilja sig ej väsentligt från de fall, som om-

talats.

Det faktum, jag vill framhålla, är, att en stor mängd af de

fjädrar, som nyttjas i modehandeln i Europa endast kan införas

i dess marknad genom falska uppgifter, som äro ett direkt

kringgående af lagen, och som med afsikt lämnas för att be-

draga skeppskaptenerna och tullmyndigheterna i det land, från

hvilket fjädrarne snattats.

[Föredragaren öfvergick sedan till att klandra äggsamlan-

det, då det ej har vetenskapligt syfte, utan blott är »ett ho-

pande af massor af ägg utan något bestämdt eller intelligent

syfte annat än att få tillsammans ett antal ägg, hvars ägande
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bereder honom nöje desto större om hans granne ej har dem».

Han påpekade, att i vissa fall äggsamlandet kan bli farligt för

sällsyntare arters existens. »Vetenskapligt samlande för be-

stämdt ändamål har aldrig», fortsatte talaren, »och skulle aldrig

i afsevärd grad minska antalet af någon fågelart. Men mållöst

samlande måste starkt klandras» — Talaren gjorde här

ett litet anfall på vissa museer, som han ansåg hopa väl myc-

ket material af fågelskinn.]

Den ovanliga bristen på svalor och andra smärre flyttfåg-

lar under de senare åren har säkerligen iakttagits af Eder alla.

Utan tvifvel är också orsaken till detta oroande aftagande af

åkerbrukarens vänner också känd af alla. Jag nämner saken

för att påpeka, att de äro flyttfåglar, som tillhöra världen i sin

helhet och ej de latinska raser, öfver hvilkas länder de råka

till att flyga under flyttningen, och vidare att, om de fortsätta

att fångas och dödas i sådant otroligt antal som hittills, kom-

mer deras förintande att medföra följder för Nord-Europa och

Tyskland särskildt, som äro för ohyggliga att tänka på.

Men jag får ej taga Edert tålamod i anspråk längre. Jag

ber blott att som afslutning få fråga med hänsyn till de fakta

och de siffror, som jag kunnat framlägga, om det ej är tid för

alla tänkande människor att med allvar öfverväga, hvad har vun-

nits genom detta oerhörda slaktande af alla dessa vackra fåg-

lar, som ha omhuldats under så långa tidrymder.

Det händer ofta i detta lifvet, att det ges oss en timme,

då något kan utföras, då ett godt arbete kan fullbordas, hvil-

ket sedan omöjligen kan ske, om den stunden får gå oanvänd.

En stund har gifvits oss, då arbete för fåglar nes bevarande må

kunna utföras. Hittills har detta försummats af okunnighet,

fallenhet för uppskof, tanklöshet och själfviskhet. Låt oss

vakna upp ur vår brottsliga försummelse och rycka upp oss

att göra vår plikt. Men om något öfverhufvud taget skall

kunna göras, måste det göras fort i elfte timmen som vi för-

foga öfver. Det botemedel, genom hvilket vi må hoppas att

bevara de fågelarter, som ej äro för nära utrotning för att

kunna räddas, är en internationell konferens.
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Det har gifvits oss en möjlighet att åvägabringa denna

lyckliga afslutning. Om vi ej begagna detta tillfälle, kommer det

aldrig tillbaka. Dessa fåglar passera som sommarmoln. Ha de

en gång gått, äro de för alltid borta. Låt ej, jag besvär Eder,

detta tillfälle gå. Skjut ej upp saken, till dess att de, som vi

kunde ha räddat, äro räddningslöst förlorade.

Jag får alltså vädja till styrelsen för denna kongress, att

den måtte anstränga sig till det yttersta för att förmå Europas

regeringar att sammankalla en internationell konferens för att

diskutera fågelskydd i allmänhet och upprätta likformiga lagar

för att stäfja förstörandet af de fåglar, hvilkas fjädrar brukas

för modeändamål. En internationell skiljedomstol skulle sedan

bildas, inför hvilken, när så var nödigt, hvarje tvistefråga kunde

dragas.



Xeroterma relikter i Ölands alvarfauna.
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från Torslunda i norr till Ottenbytrakten i sö-

der, ett område af fyra mils längd och en

bredd växlande från ett par km. till en mil,

utbreder sig vårt lands största stepp, Ölands

södra älvar.

Jämn som en hafsyta breder sig alvarets plana kalkstens-

häll så långt blicken når; ingen stängande höjd, intet skym-

mande träd bryter dess storslagna ödslighet, som endast starkare

markeras af de stora kringströdda flyttblocken. Fläckvis lig-

ger hällen alldeles bar eller sparsamt täckt med centimetertjockt

vittringsgrus, fläckvis är den klädd med en låg växtlighet af

lafvar, mossor, gräs, örter och dvärgbuskar, öfver hvilka en-

staka eller i smärre grupper låga en-, slån- och nyponbuskar

eller den för området egendomliga token (Potentilla fruticosa)

höja sig. Praktfullast är steppen på försommaren, då ölands-

solvändan (Helianthemum celandicum) står i blom och stora vid-

der lysa gyllengula, men äfven på högsommaren, då steppens färg-

skala nedstämts till skiftningar i brunt och grått, har den för

naturälskaren sitt obeskrifliga behag, vare sig han vandrar öf-

ver den i den tidiga morgonstunden, då gräset skimrar silfver-

grått i den rikliga daggen, eller midt på dagen, då de torra

lafvarna knastra under stegen, då luften är mättad af timjan-

doft och marken på något afstånd synes bölja i den skälfvande

luften öfver den heta kalkgrunden, då synkretsens konturer

utplånas af luftspeglingar, som gifva intryck af ett haf i det



XEROTERMA RELIKTER I OLANDS ALVARFAUNA 265

oändliga, där aflägsna kyrktorn, väderkvarnar och betande

kreatur med af hägringar vanställda former tyckas simma på

hafsytan, och då vinden med obruten kraft hviner öfver vid-

derna och rasslar bland fårsvingelns förtorkade strån.

Hvad som framför allt ger alvarsteppen dess karaktär, är

markens och luftens torrhet och höga temperatur. Ölands all-

männa klimatiska situation är följande. Det är beläget inom

Bild af växtligheten på Ölands älvar på ett under längre tid obetadt ställe.

södra Sveriges nederbördsfattigaste område, och såväl årets

som sommarens nederbördsmängd är mindre än annorstädes

på södra Sveriges fastland och jämförlig med det sydryska stepp-

området. Lufttemperaturen är däremot väsentligt olika den

ryska steppens; medeltemperaturen för året är visserligen föga

lägre, men Ölands sommartemperatur ligger naturligt nog betyd-

ligt under steppens. Arsisotermen för -+ 7° går öfver södra

delen af ön, och sommartemperaturen, för juli i medeltal + 16,9°,

öfverträffas endast obetydligt af några få orter i det inre af
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södra Sveriges fastland. Härtill kommer ett särskildt för al-

varet betydelsefullt moment, nämligen antalet solskenstimmar,

som under sommarmånaderna (juni 290, juli 260, augusti 230)

ej eller föga öfverskrides inom något annat område i södra

Sverige utom Gottland. De för Öland i allmänhet gällande

meteorologiska förhållandena få emellertid för själfva alvaret,

särskildt under de åtminstone för det lägre djurlifvet ojämför-

ligt viktigaste sommarmånaderna, en väsentlig skärpning. Al-

varets naturbeskaffenhet är i öfvervägande grad en produkt af

edafiska faktorer. Huruvida nederbördsmängden här är olika

mot hvad de utanför alvaret belägna öländska meteorologiska

stationernas siffror angifva, torde vara omöjligt att säga, men

är föga troligt af undersökningar på Gottland att döma. Sä-

kert är emellertid, att verkningarna af sommarregnen här has-

tigare än annorstädes neutraliseras. Markens förmåga att ab-

sorbera fuktigheten är minimal, och kalkhällen är ju i ovanligt

hög grad lättuppvärmd. Det behöfs därför icke många timmars

solsken, förr än de flacka depressionerna, som under stört-

skurarna stått fulla af vatten, lysa torra och hvita i solen, och

lafvarna, som nyss voro som drypande svampar, åter knastra

sprödt under fötterna. Härtill kommer också, att afdunstnin-

gen starkt påskyndas af de ständiga vindar, som svepa öfver

den högtliggande alvarsteppen, och hvilkas kraft icke brytes af

några hejdande höjder eller någon högre vegetation. Den

starkt värmeabsorberande kalksteppen, utsatt för en af högre

vegetationsskikt aldrig dämpad bestrålning från en sol, som om

sommardagarna ytterst sällan skymmes af moln, torde äga en

högre markvärme än något annat sammanhängande område af

vårt land; säkert är, att den är ofantligt högre än lufttempe-

raturen. Hemmendorff uppger att en solig junidag, då luft-

temperaturen öfver Vickleby älvar var 26,8°, uppgick mark-

temperaturen till icke mindre än 40, 5
°. En följd af denna höga

markvärme är också, att de lägre luftlagrens temperatur, åt-

minstone om man kommer tillräckligt långt ut på steppen,

regelbundet är en till ett par grader högre än den samtidiga

lufttemperaturen i kustbältet nedom västra landborgen, såsom
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jag genom observationer i sommar öfvertygat mig om, och

denna högre temperatur i förening med den sparsamma vegeta-

tionens obetydliga afdunstningsytor gör i sin tur, att luftfuktig-

hetsprocenten öfver alvaret under soldagar regelbundet är lägre

än öfver västlandet.

Jag har ansett det nödvändigt att förutskicka dessa upp-

gifter om alvarets klimatologi; däremot anser jag det icke

nödigt för denna uppsats att utförligare, än som ofvan antyd-

ningsvis skett, skildra alvarets växtvärld. Blott därom må erin-

ras, att alvarets flora bl. a. hyser ett antal arter, hvilkas hufvud-

sakliga utbredningsområde är beläget i söder och sydost, de s.

k. steppelementen, och hvilka äro att betrakta såsom relikter

från en varm och torr, en s. k. xeroterm klimatperiod. Sådana

xeroterma relikter i alvarfloran äro den förut nämnda ölands-

solvändan, dvärgsutten (Plantago tenuiflora), sten- och renfane-

malörterna (Artemisia rupestris och laciniata), gullborsten (Aster

linosyris), ullsmörblomman (Ranunculus illyricus) m. fl.

Medan det öländska alvarets växtvärld genom mångas sam-

verkan kan sägas vara mycket väl känd finnes intet enda ar-

bete, som behandlar dess lägre djurvärld, särskildt dess in-

sektvärld, och de sparsamma notiser, man kan plocka tillsam-

mans ur vår entomologiska literatur, äro minst sagdt mycket

knappa. Sedan barndomen bekant med alvaret och dess växt-

värld började jag emellertid för några år sedan en detaljerad

undersökning af dess lägre djurlif, speciellt dess insektfauna,

och ehuru undersökningarna i fältet icke ännu äro afslutade och

en stor del af det insamlade materialet ännu icke är bearbetadt,

har jag dock med denna lilla uppsats velat fästa uppmärksam-

heten på, att vi säkerligen i alvarets fauna ha relikta former,

om också icke fullt så utpräglade som florans, från en tid med

mera kontinentalt klimat än nutiden. De i det följande nämnda

arterna äro endast några exempel på sådana alvarets xeroterma

relikter.

Bland alvarets insekter är det framför allt den präktiga
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rosenvingade gräshoppan, Bryodema tubercalata, en art med

omkring sex cm. vingbredd, som ådrager sig ens uppmärksam-

het. Den förekommer aldrig i svärmar, men på sina ställen

är den rätt talrik, så att man esomoftast får höra det egen-

domligt rasslande starka ljud den åstadkommer, när den plöts-

ligt höjer sig och vecklar ut sina breda, lysande röda bakvin-

gar. Den flyger gärna en till högst ett par meter högt och

ett tio- till tjugotal meter långt, hela tiden ljudligt rasslande.

Man må så noga som möjligt ge akt på platsen, där den slår

ned, så är det ändå ytterst svårt, många gånger rent omöjligt

att hitta den, så förvillande liknar den med sin brunt, gulgrönt och

ljusgrått spräckliga kropp steppens torra bevuxna mark. Den

låter icke heller lätt oroa sig utan håller sig länge ljudlöst

stilla liksom förlitande sig på sin skyddsfärg. I Sverige an-

märktes den först af Holmgren på alvarartad mark vid Horn-

sjön på norra Öland. För bortåt ett 15-tal år sedan fann jag

den i mängd på södra alvaret, där den äfven iakttagits af

Aurivillius, och i sommar träffade jag den flerestädes och tal-

rikt från Lenstad i Torslunda till söder om Kastlösa, alltid ute

på steppen. Annorstädes i Sverige förekommer den icke. Den

finnes flerestädes på de jylländska hedarna, där den af befolk-

ningen fått det betecknande namnet »Hedeskratten». Dessutom

förekommer den på sandiga skogshedar på spridda ställen i

Mellaneuropa norr om Alperna. Brunner von Wattenwyl

angifver följande fyndorter: Fontainebleau, Meran, Nordtyrolen,

Frankfurt, Glogau, Berlin och Liineburg. Vidare är den ut-

bredd från östligaste Finland (Sakkola vid Ladoga) öfver mel-

lersta och södra Ryssland, där den bl. a. uppträder i stepp-

området kring Kasau och Sarepta, till Kaspiska hafvet samt i

Asien till Nordkina.

En annan minst lika intressant art är bldvingade gräs-

hoppan, Sphingonotus cyanopterus, något mindre än den nyss-

nämnda med vid roten svagt blåaktiga bakvingar. I olikhet

med den föregående flyger den alldeles ljudlöst och vanligen

endast några cm. öfver marken och ett par tre dm. långt. På

alvaret uppehåller den sig endast på de vegetationsfria kalk-
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hällar, som äro täckta af ett tunt lager vittringsgrus, och lika-

som sin rödvingade anförvandt är den utomordentligt väl

skyddsfärgad i öfverensstämmelse med det rödgula och grå-

aktiga, af svarta och hvita skorplafvar spräckliga gruset. På

Öland var arten förut blott känd från Boda; jag fann den

emellertid i sommar lika allmänt som den föregående på södra

alvaret från Torslunda till Kastlösa. Den förekommer dess-

utom på alvarmark på Gottland samt på kala, solöppna hällar

i Bohuslän. I Norge är den funnen sparsamt och lokalt på

liknande platser i södra kustområdet. Den saknas i Danmark,

men förekommer på spridda hedmarker i Frankrike och Tysk-

land norr om Alperna. Brunner von Wattenwyl nämner

Luneburgerheden (för hvilken den är ett karaktärsdjur), Thu-

ringen, Vorderharz samt Glogau i Schlesien. Den förekom-

mer visserligen ej söder om Alperna, men den ersattes i södra

Europa och norra Afrika af en mycket närstående art, som

endast afviker genom att sakna S. cyanopterus' mörka bågband

på bakvingarna, Sphingonotus coerulans, af hvilken S. cyanop-

terus väl därför knappt är annat än en nordlig ras, så mycket

mer som äfven den senare på Öland stundom alldeles saknar

det mörka bågbandet. Sphingonotusarter äro i Nordafrika

typiska ökendjur.

Bland alvarets fjärilar hör kanske framför andra till denna

grupp lilla borstspinnaren, Endrosa roscida, en liten till under-

familjen Lithosiinae hörande svart- och gulbrokig art. Själf

har jag under mina exkursioner på alvaret ej träffat på den,

men den är lyckligtvis en af de ytterst få arter, som uttryck-

ligen uppgifvas vara funna därstädes. Så säger sig Zetter-

stedt ha iakttagit den sparsamt förekommande på Helianthe-

11111111 celandicum på Ölands älvar, och Boheman uppgifver sig

ha funnit den på Hoburgen på Gottland. Dess larv lefver på

marklafvar. Annorstädes i Skandinavien är arten ej funnen,

och med undantag af några spridda lokaler i Nordtyskland

(Hamburg och Luneburg; Kranz och Rastenburg i Ost-, Danzig

och Heubude i Västpreussen) uppträder den ej åter förr än i

södra Tyskland, Österrike, Ungarn, Bulgarien, södra Ryssland,
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Armenien och Bithynien samt förekommer därifrån åt nordost

till Tarbagataiområdet (Saisansk) och Altai. Den hos oss före-

kommande formen, var. melanomos, träffas utom Sverige blott

i Alperna, där den på sina ställen stiger till betydande höjd.

Den synes således både vertikalt och horisontellt vara en kli-

matisk gränsform.

Sorgklädda kalkflyet, Acontia luctuosa, är en liten med bredt

svartbrämade, i midten hvita eller gulhvita vingar försedd noc-

tuid. Äfven dennas förekomst i Sverige är inskränkt till Öland

och Gottland. Larver lefver bl. a. på Convolvolus arvensis.

På södra alvaret fann jag den sommaren 1908 vid Vickleby,

och den anföres af Boheman från alvarmark på Hoburgen och

i Kräklingbo på Gottland. Arten saknas i Danmark och Holland;

förekommer enligt Staudingers katalog i södra och mellersta

Europa (är i norra Tyskland sällsynt), finnes i Livland och

på Ösel samt utom Europa i norra Afrika, Mindre Asien och

Altaiområdet samt -- osäkert — i östra Sibirien.

En af alvarets allra mest karakteristiska fjärilar är den

snöhvita, violettbandade blåfläckiga löfmätare?i, Acidalia violata,

tillhörande familjen Geometridae. Larven lefver på ljung. Jag

fann den i sommar nästan öfverallt på södra alvaret från Vick-

leby till Kastlösa. Äfven träffade jag den ehuru sällsynt på

Borgholms älvar. Inom vårt land finnes den dessutom på

Gottland, där Boheman tagit den på ängsmark vid Vamblingbo

och Klinta, samt vid Åhus i Skåne. Hufvudarten förekommer

enligt Staudinger utom i Sverige endast i södra delen af norra

Ryssland (»Rossia septentrionalis meridionalis») och är möjli-

gen en klimatisk gränsform. Den mycket närstående var. deco-

rata förekommer på spridda ställen i norra Tyskland, där den

dock i stora områden saknas; så t. ex. synes den numera en-

ligt Speiser ej förekomma i Ost- och Västpreussen. Allmän-

nare förekommer den i södra Tyskland, i Sydeuropa och Nord-

afrika; vidare från Karelen och Östersjöprovinserna öfver Ryss-

land till Mindre Asien och Persien, i steppområdet kring Buchara

och Samarkand, vid Syr Darja, i Issyk Kul-området, Thian

Schan, Altaiområdet och Mongoliet. Af intresse är måhända,
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att den aftager i storlek mot väster och norr. Så uppgifves

den t. ex. vara större i Estland än vid Stettin, och persiska

exemplar sägas vara dubbelt så stora som tyska. Exemplar

från Ostrumilien angifvas ha en framvingelängd af 15 mm.,

medan våra öländska ha framvingen endast 10 mm. lång.

Slutligen vill jag blott anföra ett par snäckor, ehuru jag

tyvärr icke lyckats få reda på deras utomeuropeiska utbredning-

Sommaren 1908 fann jag ute på alvarsteppen vid Resmo några

exemplar af strimmiga hedsnäckan, Helix striata, en tämligen

låg, ungefär centimeterbred, groft strierad, oftast kalkhvit och

enfärgad, stundom bandad snäcka. Den är förut känd såväl

från det stora södra alvarets torraste lokaler som från Borg-

holms alvaräng och från västra landborgens rasbrant mellan

Vickleby och Resmo. I Sverige förekommer den icke annor-

städes än på Öland; möjligen är den dock funnen fossil i

supralitorinal humus vid Fröjel på Gottland; bestämningen upp-

gifves dock vara något osäker. Dess utomsvenska utbredning

är rätt vidsträckt men mycket lokal och särsprängd. Den före-

kommer i Böhmen, Wtirtemberg, Baden, Lothringen, Thuringen,

Nassau, Sachsen och Hannover, på några ställen i Frankrike

samt möjligen i Siebenbiirgen. I norra Tyskland finnes den

nordligast vid Frankfurt a. d. Öder.

En annan för alvaret mycket karakteristisk snäcka är hafre-

kornsnäckan, Pupa avenacea, en smal, tornformig, mörkbrun

snäcka om 7 mm. längd. Den förekommer allmänt såväl på

södra alvarsteppen som på Borgholms älvar, och man träffar

den vanligen fastsittande på undre delen af kalkstenar. I Sverige

förekommer den för öfrigt flerestädes på Gottland, på Kinne-

kulle och på Omberg. Arten är dessutom utbredd öfver Belgien

och Frankrike till Pyrenéerna, i Italien och på Balkanhalfön, i

Österrike och Schweiz samt på spridda ställen i södra Tysk-

land, såsom i Baden, Wtirtemberg cch Bayern, men saknas

norr om Thiiringerwald, Erzgebirge och Riesengebirge. Dess-

utom finnes den på Bornholm.

Jag har kallat samtliga nu uppräknade arter relikter. Be-

träffande de 'båda snäckorna och Endrosa roscida, hvilka på
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Öland (eller Öland— Gottland) uppträda långt skilda från sitt

sammanhängande utbredningsområde, är ju deras reliktnatur

fullt klar. Men äfven beträffande de öfriga kan man väl knap-

past förmoda, att de under nuvarande geografiska förhållanden

från sina sparsamma och spridda förekomstorter på kontinen-

ten öfver hafvet kommit tiil Öland och Gottland. Väl är det

sant, att så starka flygare som dagfjärilar, svärmarfjärilar, troll-

sländor och sträckgräshoppor flugit eller vinddrifvits öfver stora

hafsytor, men att så svagt och lågt flygande arter som Acontia

luctuosa och Acidalia violata af vinddrift förts minst 15 mil

från närmaste kust och hamnat just på både Ölands och Gott-

lands älvar är orimligt att antaga. Möjligen kunde man miss-

tänka de båda gräshopporna; ingendera af dem är dock känd

för att företaga sådana vandringar som en del andra gräs-

hoppor, t. ex. Pachytylusarterna, pläga företaga.

Äro således de ifrågavarande snäckorna och insekterna

relikter från en gången period, har man naturligtvis endast att

tänka på en sådan med kontinentalt klimat. Därför talar till-

räckligt tydligt deras förekomst på alvarsteppen. Deras hufvud-

utbredning är antingen sydlig eller ostlig eller båda delarna.

Snäckorna förekomma nästan enbart i varma kalktrakter, och

samtliga insekterna (möjligen med undantag af Sphingonotus)

äro utbredda öfver rena steppområden. Alla förekomma de

på sparsamt spridda lokaler i norra Tyskland, och alla (und.

Acontia) saknas i England. Beträffande de svenska fastlands-

lokalerna finnas på Kinnekulle utpräglade alvarområden; Om-

berg saknar visserligen såda.ia, men att där finnas betingelser

för termofila relikter framgår bl. a. däraf, att en annan relikt-

snäcka, Buliminus montanus, trifves på dess sydsluttning. I

fråga om Bohusläns kust, där Sphingonotus förekommer, neu-

traliseras luftfuktigheten af lokalens beskaffenhet, de kala, sol-

heta hällarna, och Acidalia violata förekommer väl sannolikt

på de varma sandfälten kring Åhus.

Innan jag ingår på frågan om invandringstiden, måste jag

i största korthet antyda hufvuddragen af Ölands senkvartära

historia, sådan denna ter sig efter Munthes undersökningar.
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Den vid inlandsisens afsmältande mot norr fortgående land-

sänkningen afbröts tidigt i söder af en från Skandinaviens

periferiska mot dess centrala delar fortgående landhöjning.

Härvid afbröts det glaciala hafvets förbindelse med världshaf-

vet genom Öresundstrakten, och begränsad i norr af det til 1-

bakaryckande isbrämet blef södra Östersjön en uppdämd is-

sjö, som helt och hållet öfversvallade Öland. Under denna tid

fullbordades den under den föregående landsänkningen påbör-

jade renspolningen af Ölands nuvarande alvarmarker och hop-

vräktes den mäktiga strandvall, som kröner västra landborgen,

hvilken senare af issjön också fick sin definitiva utmodellering.

Sedan iskanten dragit sig längre mot norr och den senglaciala

landsänkningsvågen nått Fennoskandias centrala delar, ur-

tappades issjön dels genom sundet öfver Onega mot Ishafvet,

dels genom förbindelsen öfver Vättern till Västerhafvet. Denna

aftappning och den samtidigt pågående landhöjningen i Öster-

sjöns södra delar resulterade i att Öland definitivt dök upp ur

vågorna, hvarvid äfven stora delar af Östersjöns nuvarande

botten blefvo torrlagda. Huru mycket södra Östersjöområdet

legat högre än nu, är osäkert, men då det endast fordras en

höjning af omkring 60 m. öster om Bornholm och vid pass

50. m. i trakten sydost om Ölands sydspets, för att fullstän-

dig landförbindelse skall uppkomma mellan Pommern och Gott-

land och Öland, och då dessa höjningssiffror för den ifråga-

varande tiden af allt att döma ingalunda äro för höga, finnas

således starka skäl att antaga, att Öland och Gottland då, d.

v. s. under senglacial tid och under ancylustidens äldre skede

stått i fullständig landförbindelse med kontinenten.

När denna landhöjning nått Skandinaviens centrala delar,

afspärrades emellertid förbindelsen öfver Vättern med Väster-

hafvet och den därigenom uppdämda ancylussjön steg öfver

sina forna bräddar och öfversvämmade de sydbaltiska land-

områdena, så att Ölandslandet inskränktes till ett område söder

om Borgholmstrakten och väster om östra landborgen, som nu

uppkastades af ancylushafvet, hvarjämte äfven västra kustrem-

Fauna och Flora 1910. Haft. 5—6.
1

8
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san sattes under vatten. Allteftersom ancylussjön eroderade

ned sina afloppsrännor i Öresund och Bälten, och en ny söder-

ifrån kommande landsänkning började göra sig märkbar, ur-

tappades åter Östersjön, och Öland höjer sig ånyo, så att det

under ancylustidens yngre och litorinatidens äldre skede kom-

mer att få en större landyta än i vår tid. Huru mycket

landet vid den tiden legat högre än nu är ännu svårare att

afgöra än i fråga om ancylustidens äldre skede, men möjligen

stod Öland då åtminstone i landförbindelse med svenska

fastlandet.

Den nyssnämnda nya, postglaciala landsänkningen, litorina-

sänkningen, sänker så åter, när den når sitt maximum, Öland

norr om Borgholmstrakten samt södra delens kustremsor för

en tid under vatten och efterträdes af den landhöjning, som

ännu fortfar, och som f. n. i Kalmartrakten belöper sig till

ungefär 14 cm. per århundrade.

I likhet med Munthe ifråga om den gottländska floran och

faunan hyser jag den åsikten, att den öländska växt- och djur-

världen till sin hufvudmassa invandrat under de båda ofvan

nämnda perioder, då ön stått i fullständig eller nära nog full-

ständig förbindelse med fastlandet. Och hvad särskildt be-

träffar alvarets xerofila relikter, förlägger jag deras invandrings-

tid till det första af dessa skeden, närmare bestämdt till bör-

jan af ancylustiden. Jag vill och kan naturligtvis icke under-

känna vissa växters och djurs förmåga att sprida sig öfver till

och med mycket stora hafsvidder, men speciellt i fråga om en

stor del af de lägre landdjurens förmåga i den vägen, ställer

jag mig mycket skeptisk. Jag har t. ex mycket svårt att tänka

mig, att de baltiska öarnas sällsynt rika fauna med bl. a.

vinglösa eller svagtflygande insekter, icke nätspinnande spin-

deldjur, myriopoder, landkrustacéer, landoligochaeter och mol-

lusker skulle kunnat hufvudsakligen rekryteras af vind- och

vatten- drifna. af fåglar eller kulturella transportmedel burna

par, dräktiga honor eller äggsamlingar. Och lyckligtvis

behöfva vi ju icke heller laborera med sådana omöjligheter,

sedan de nyaste forskningarna öfver Östersjöns senkvartära
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historia slagit solida bryggor mellan de baltiska öarna och

fastlandet.

Men jag återgår till våra xerofila relikter. Att de inkom-

mit till Öland och Gottland direkt från kontinenten utan att

hafva passerat Danmark och Skåne, synes att döma af deras

utbredning mest sannolikt. Samtliga (utom Bryodema) saknas

i Danmark, samtliga äfven i Skåne (und. Acidalia violata). Och

Pupa avenaceas reliktförekomst på Bornholm talar ju äfven

för ett sådant antagande. Ingen tid synes mig heller lämp-

ligare än början af ancylustiden för dessa kontinentala arters

invandring. Kontinentens biogeografer förlägga också åtmin-

stone ett af de senkvartära steppskedena till tiden omedelbart

efter den arktiska perioden. Hemmendorff säger om det öländ-

ska alvarets botaniska steppelement, att det såväl historiskt

som biologiskt är svårt att skilja från glacialelementet. Gun-

nar Andersson skrifver: > Ungefär till denna tid, d. v. s. senare

delen af furutiden eller möjligen till början af ektiden, torde

man sannolikt böra förlägga invandringen af den stora art-

grupp med sydostlig utbredning, hvilken bildar hufvudkontingen-

ten af de »sällsynta växter», som sedan länge gjort särskildt

Gottland och Öland till ett Eldorado för herbariesamlande bo-

tanister. > Han förlägger denna tid till slutet af ancylustiden,

alldenstund områdets lokalt kontinentala karakter då bör ha

framträdt särskildt starkt. Efter Munthes undersökningar torde

väl denna invandringstid böra förläggas till ancylustidens bör-

jan, då de sydbaltiska landmassorna hade sin största utbred-

ning och påtryckte området dess kontinentala prägel. Munthe

förlägger också furutiden hufvudsakligen till skedet före ancy-

lussjöns maximiutbredning. Han visar också, att hasseln in-

kommit till Gottland redan före midten af ancylustiden, och

anser att man däraf kan sluta sig till förhandenvaron af en

julitemperatur af 15°, som således endast med en grad under-

stiger Gottlands nuvarande. Gunnar Anderssons utredning

af hasselns forna och nutida förekomst i vårt land har emel-

lertid ådadalagt, att hasselns utbredningsgräns bestämmes icke

af högsommartemperaturen utan af en jämförelsevis lång vege-
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tationsperiod med omkring 12° medeltemperatur i augusti och

september. Och då det sydbaltiska området vid denna tid

säkerligen hade ett mycket utprägladt kontinentalklimat, är det

ingenting som hindrar, att julitemperaturen afsevärdt kunnat

öfverstiga 15°, medan t. ex. septembertemperaturen ej nådde

högre än att jämnt och nätt tillåta hasselns existens. Och för

steppelement är säkerligen den höga sommartemperaturen den

viktigaste. Men äfven en så låg lufttemperatur i juni som 15°

bör ha varit tillräcklig för flertalet af de här afhandlade xero-

fila relikterna och sannolikt äfven för steppelementen i floran

under en tid, då luftfuktigheten säkerligen varit mindre, insola-

tionen från en mera molnfri himmel däremot större än i nuti-

den, och då inga kylande hafsvindar drogo fram öfver de vida

kalkstepperna, hvilkas marktemperatur därför säkerligen minst

uppgick till de nuvarande 30 å 40 graderna.

Den möjligheten må ju hållas öppen, ehuru jag f. n. håller

den för mindre sannolik, att en del mera köldömma former af

alvarets xerofila fauna och flora kunnat inkomma under ancy-

lustidens yngre skede, så framt det nämligen af kommande

undersökningar skulle visa sig, att det sydbaltiska området

äfven då utgjorts af större och med kontinenten sammanhäng-

ande landmassor. Till denna tid ha vi däremot säkerligen att

förlägga invandringen af det på Öland starkt representerade

ekelementet i fauna och flora äfvensom sannolikt hufvudmassan

af hvad som går under namnet bokelement, ehuru landbryggan

redan var uppbruten, när boken hann fram till Kalmarsunds

kust. Men detta är en annan historia.

Det kan måhända väcka förvåning, att i det föregående

ingen hänsyn är tagen till den möjligheten, att de xeroterma

alvarformerna skulle ha kunnat inkomma under vår sista xero-

terma period, den subboreala, från hvilken tid Sernander da-

terar vår mest utpräglade stepprelikt, Stipa pennata, jämte

andra xerotermer. Sernander anser dock, att dessa mycket

väl kunnat inkomma både under ancylustiden och under den

subboreala tiden, men att de under den förstnämnda perioden

konstituerade xerotermformationerna sannolikt blifvit sprängda
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och förintade af den atlantiska periodens, d. v. s. äldre litorina-

tidens maritima klimat. Hvad det öländska alvaret vidkommer,

behöfver emellertid en sådan faktor icke tas med i räkningen;

det öländska alvaret har ända sedan det upphörde att vara en

arktisk tundra varit en stepp, som aldrig i senkvartär tid burit

skog eller kunnat vara i afsevärd grad försumpad.



Till våra planscher.

o af svart stork (Ciconia nigra). Denna

|

vackra bild, som återgifves efter en fotografi,

som ställts till tidskriftens förfogande af Jäg-

mästaren Edv. Wibeck, är ett vemodsfullt na-

turminnesmärke. Det torde väl nämligen ty-

ivärr vara det sista boet af svart stork i vårt

land. Vi skulle med glädje erfara, om vi misstagit oss häri,

men sannolikt är det nog ej så väl. Detta bo användes af

storkparet senast 1909, men en olycka synes då ha drabbat

äggen, som träffades sönderslagna vid trädets fot. 1908 var

boet obegagnadt, men förut hade det användts tre år i rad och

under de föregående åren ungefär hvartannat år.

Den svarta storken är som bekant fridlyst, men det är ej

nog med att fåglarna ej skjutas och deras ägg och ungar ej bort-

tagas. En dylik fågel kräfver för sin trefnad, att omgifningarne

äro ostörda af människor, 1 och det är ondt om sådana platser

nu i vårt land. På 1850-talet häckade den ännu på spridda

ställen i stora skogar från Småland till Gestrikland, men nu

är »odensvalan» snart lika mycket en saga som den gudom,

hvilken den fordom ansågs tillhöra.

Från Zambesiflodens strand.

En af våra korrespondenter tandläkaren Härd af Seger-

stad har benäget öfverlämnat denna intressanta bild, som visar

en ung flodhäst, som tydligen afskurits från sin väg ut i det

djupa vattnet och ådagalägger sitt misshag däröfver. Till vän-

ster synes vattenstänk, som kastas mot honom. Det torde vara

sällsynt, att en flodhäst vid dagsljus öfverraskas på detta sätt.

1

I detta fall ha åtgärder vidtagits.



Smärre meddelanden.

Buteo zimmermannse häckande i Västerbotten.

Den i o juni detta år anträffades i närheten af Degerfors by i

Västerbotten ett vråkbo med trenne ägg uti, som, sedan den ruf-

vande honan blifvit tillvaratagen, befanns tillhöra formen B. zimmer-

manna. Denna vrak, som har sitt egentliga hemland i östra och

sydöstra Europa, har flerestädes anträffats i nordligaste Sverige och

synes härifrän mer och mer utbreda sig söderut, men torde det

vara första gången, som denna fågel bevisligen anträffats häckande

i Västerbotten, ja kanske i hela landet.

Boet, som syntes vara användt under flera år, låg i en medel-

stor tall omkring 7 m. från marken, och var det för året påbyggdt

med färska tallkvistar. -Balen var fodrad med svartlaf samt tunna

barkskollor af tall. Hela boets bredd var 84 cm., balens bredd 19

samt djup 9 cm. Äggen, af hvilka ett var lindrigt och de tvenne

andra starkt rufvade, höllo följande mått: 53,;: 44.5— 53,5: 44,5

—56,5: 45-

Grundfärgen var smutshvit, ett ägg var ötverallt beströdt med
svagt gulbruna sammanflytande fläckar och punkter, i synnerhet vid

den tjockare ändan, ett hade en bred krans af glesa mattbruna och

violetta fläckar omkring spetsen, och ett hade hela spetsen betäckt

med mörkbruna sammanflytande fläckar samt smärre dylika glest

strödda öfver öfriga delar af ägget.

Att döma af det undersökningsmaterial jag har att tillgå synes,

som om ägg af Butco zimmermannce skulle hafva grofkornigare skal

och vara försedda med gröfre och djupare porer än dylika af vanlig

ormvråk.

Att döma af rufningen var det svagast fläckiga ägget först

värpt, hvilket ju strider mot hvad man eljest hos vräkarna i detta

afseende iakttagit. 1

Karl Gram.

Korsnäbbar äta också bladlusgaller på gran,

skrifver en af våra medarbetare, med anledning af notiserna om,

att ekorrar iakttagits göra det. Härmed kan också jämföras en in-

tressant notis i novemberhäftet af Ornith Monatschr., hvarest om-

talas en iakttagelse från Bajern om korsnäbbar, som åto bladlöss

från löfträd med god smak och förträfflig skicklighet.

1 Kullen har benäget öfverläninats till Riksmuseum. Red. anm.
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Den gråa hafsrudan (Cantharus cantharus Lin.),

som förut enligt Skandinaviens Fiskar af F. A. Smitt blott en gång

förut träffats vid våra kuster och då vid Skåne, har nyligen fångats

i ett exemplar i Strömstadstrakten. Tandläkaren Göran Svenning,

som å fiskarenas vägnar insände den ovanliga och af fiskarena

okända fisken till Riksmuseum, uppgifver, att den erhållits på mak-

rilldörj den 1 1 okt. utanför Norra Hällsö i Strömstads skärgård på
i o famnars vatten. Hafsrudan är en taggfenig fisk med hög kropps-

form, gråaktig till färgen med blå eller grönaktig glans och gul-

(brun)a längsstreck längs fjällraderna. Dess egentliga hem är Medel-

hafvet samt Atlanten mellan Kanarieöarna och England. Den har

troligen af golfströmsvattnen förts till Strömstad.

Den grönfläckiga paddan

(Bufo viridis) har under en exkursion till Falsterbo d. 13 dennes

anträffats därstädes i rätt afsevärdt antal. Den fanns först bland

gräset å dynerna nära kyrkan och sedan i små vattensumpar mellan

Falsterbohus (hotellet) och hafvet. Förmodligen finnes den på flera

andra ställen där i trakten.

Lund den 15
/9 19 10. H. Christoffersson,

fil. stud.

Knipa (Fuligula clangula) häckande i Småland.

Förliden sommar har jag flera gånger påträffat knipfamiljer i

småländska sjöar. Möjligt är, att i några fall det varit ännu ej

fortplantningsdugliga ungfåglar. Dock kunde jag två särskilda

gånger tydligt skilja dunungar från föräldrar, hvadan det med all

sannolikhet kan påstås, att fåglarna i fråga haft sina häcknings-

platser i närheten. —ek.

Eget beteende hos tjäderhöna.

Då jag en dag förliden sommar påskrämde en kull tjäderfågel

»träade » en af hönorna i ett körsbärsträd i en intill skogen belägen

trädgård. Det är att märka, att trädet i fråga stod alldeles inpå

ett boningshus och att det tilldrog sig midt på ljusa dagen.—ek.

Lencorrhinia dubia Van der Lind. och L. albifrons Burm.

funna in copnla med hvarandra.

I denna tidskrift, årgång III, pag. 155, omtalar R. Bryant-

Meisner ett fynd af JEsehna juncea L. <£ och *£. grandis ^ in

copula. Förliden sommar iakttog jag ett liknande fall ute på sjön

Långforsen vid Sala. Hanen var här Leucorrhinia dubia van der

Lind. och honan L. albifrons Burm.
A". V. Ossian Dahlgren.
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Ovanlig rödstjärt.

Den 3 sept. i år tillvaratogs härstädes en rödstjärt, som här-

med beskrifves: vinglängd 82 mm., tarsens längd 25 mm., 3—

6

vingpennorna i utfanet inskurna, hos den 6:e dock endast mot spet-

sen tydligt afsmalnande af utfanet. 2:a handpennan betydligt kor-

tare än den 6:e och obetydligt längre än den y:e.

Hufvudet ofvan nacken och ryggen sotbruna med genomskim-
rande blågrått, beroende på att hvarje fjäders inre hälft är blågrå,

den yttre brun; bakrygg och öfvergump mörkt roströda, stjärtens

öfversida af samma färg utom de båda innersta pennorna, som äro

svartbruna. Vingarnes utsida svartbrun med å täckarna och arm-

pennornas utfan breda rostbruna kanter. Undersidan gråbrun äfven

här genomskimrande gråblått; å bröstets sidor å några fjädrar hvit-

grå droppnäckar, å kräftrakten en gråhvit dunkel fläck, buken med
gråhvit anstrykning å det bruna; undergump och undre stjärttäckare

rostgula; stjärtens undre sida roströd, ljusare än öfversidan. Arm-
halsfjädrarna samt undre vingtäckarna gråhvita med rostgul anstryk-

ning. Näbb och fötter svarta, iris mörkbrun.

Exemplaret är en årsunge i ruggning. Skottskada omöjliggjorde

könsbestämning. Af vingarnas förhållanden är ju tydligt, att exemp-

laret är en svart rödstjärt. Droppnäckarna å de från nästdräkten

kvarsittande bröstfjädrarna, samt den tydligt rostgula anstrykningen

ä de undre armtäckfjädrarna är ju tecken på vår vanliga rödstjärt,

bland hvilka äfven rätt mörka honor förekomma. Den rostgula

anstrykningen på armhålsfjädrarne äro ju äfven kännetecken på de

transkaspiska och ostpersiska formerna af svarta rödstjärten.

En gång under juli månad observerade jag härstädes i närheten

af en villa en nyss utflugen rödstjärtunge, som genom sin mörka
dräkt frapperade mig. Som han blott ett ögonblick visade sig

innan han försvann i det täta löfverket, blef jag ej i tillfälle till

någon noggrannare observation. Nu sköts ofvan beskrifna fågel i

samma trakt och kan det sålunda vara möjligt, att han är född här-

städes, ehuru höststräcket som bäst pågick under tiden för hans

tillvaratagande. Säkert är att här ej i sommar funnits någon svart

rödstjärthane, hvilken ej skulle kunna undandragit sig min upp-

märksamhet under mina dagliga inspektioner. En möjlighet kan ju

vara, att fågeln i fråga är en bastard mellan de båda rödstjärtarne

med svart hona till mor. Fågeln finns till beskådande i min samling.

Karlsborg d.
19

/o 19 10.

//. Nyqvist.

Grönfotade sumphönan funnen i Vänern.

Den 6 maj innevarande år fångades i Vänern strax utantör

Kristinehamn ett ex. (^ ad.) af den åtminstone här i trakten ytterst

sällsynta grönfotade sumphönan (Gallinula chloropus). Fågeln, som
tycktes vara oförmögen att flyga, greps efter en stunds jakt af ett

par pojkar och fördes lefvande till den enes hem, där den dog på
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kvällen samma dag. Då fågeln sedermera uppstoppades, befanns
den vara mycket illa skadad i hufvudet, men annan skada kunde
ej upptäckas.

Kristinehamn i sept. 191 o. W. N.

Ännu en svart hare,

J
1

för året, har jag erhållit från Kalmartrakten. Den är skjuten i

Torsås s:n de sista dagarna i ang.

Jag har härvid haft tillfälle att konstatera, att denna varietet,

åtminstone hvad ^ beträffar, är fortplantningsoduglig, för så vidt jag
kan förlita mig på de två sista exemplaren, ett för något år sedan
och detta. Båda hade fullkomligt förkrympta testiklar, om äfven de
för dessa afsedda hudvecken voro väl utvecklade.

Då intresset för dessa s. k. trollharar inom de sista åren är

väckt inom Kalmarorten, är det antagligt att flera skjutas och att

sålunda mer material kan samlas. Enär de äro fortplantningsodug-
liga, är det ju intet skäl att i naturskyddsintresse spara dem.

Bonn i sept.

Bengt Berg.

Egendomliga byggnadssätt för skatbon.

I denna tidskrifts femte häfte år iqoS finnes omnämndt ett

iakttaget skatbo utan taks i närheten af Bodens municipalsamhälle
i Norrbotten.

Inder denna sommar har af undertecknad observerats ett liknande
fall. Invid Spölands järnvägsstation i Västerbotten ligger en bond-
gård, å hvars gårdsplan växer en stor asp, som från en rak stam
vid omkring 5 meters höjd delar sig i flera grenar. I denna klyka
hade ett skatpar byggt sitt bo, som fullständigt saknade hvarje spår

till öfverbyggnad och som i öfrigt låg alldeles öppet, utan något
skydd från öfverhängande grenar. Här kunde man dagligen under
rufningstiden se skatstjärten sticka upp högt öfver bokanten, och
fram på sommaren syntes de utflugna ungarna kring gården syssla

med sina näringsbestyr.

Ett annat skatpar hade byggt bo i en telefongalge på Riks-

bankshusets tak i Umeå, hvarvid boet inflätats i den massa trådar

som utgingo från galgen. Då härigenom möjligen befarades oreda
i telefonförbindelserna, så blefvo skatorna snart afhysta och flyttade

de då endast tvärs öfver gatan, där de i ett hörn af en större bygg-
nad, mellan takgesimsen och en stupränna, inrättade sig ett nytt

hem. Hos antagligen samma skatpar har man flera gånger förut

iakttagit abnorma byggnadsvanor, och man skulle kunna tycka, att i

»björkarnas stad- ej borde vara brist på för bobyggnad lämpliga
trädkronor.

Karl Gram.
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Rekordöring?

Innevarande höst har en laxöring, vägande 10,0 kg. fångats i

Rudsjön, Fjällsjö socken af Västernorrlands län. Den hade fastnat

i ett fintrådigt och småmaskigt nät, hvarmed den for våldsamt fram,

tills den slutligen blef skjuten. Viktor Olofsson.

Steglitsor,

en flock på 5 fåglar, observerade jag härstädes (n. br. 64° 50',

200 m. ö. h.) den ig sistlidne oktober. Såvidt jag vet är denna

fågel ej förut iakttagen så nordligt.

Backe den 8 november 19 10. Viktor Olofsson.

Oväder orsak till massdöd bland svalungar.

Som kändt är, inträffa ganska ofta kalamiteter, som störande

ingripa i fåglarnes fortplantningsbestyr och som sålunda kunna utöfva

märkbar inverkan på fågelarters frekvens å större eller mindre om-

råden. En ofta förekommande orsak till rubbningar 1 fågellifvet å

en ort är otjänliga väderleksförhållanden under fortplantningstiden.

Undertecknad var sålunda under sommaren 1909 i tillfälle alt

konstatera, huruledes ett starkt oväder var orsak, visserligen indirekt, till

massdöd bland svalungar inom ett område i Västerbotten, hvars utbred-

ning omfattade ungefär två Q-mil. Det var den 12 juli på f. m., som
ovädret rasade, och föllo hagelkornen under häftig blåst, stora som ärter

och hasselnötter, under omkring en halftimmes tid och samlade sig till

drifvor i markens ojämnheter, dyfräkenvassarne i sjöarne slogosaf jäms

med vattenytan, fönsterrutor krossades och hvarjehanda annan åverkan

åstadkoms, och under återstående delen af dagen föll ett häftigt regn

under låg temperatur. Följande dag ingick åter lugn och klar, men
kylig, och fåglarnes lifsglädje föreföll betydligt nedstämd. Särskildt

svalorna flögo ängsligt omkring, och man lade märke till de långa

mellantider, som förflöto mellan hvarje gång, de förde mat till un-

garne, hvilka ännu voro helt små. Inom loppet af några dagar be-

funnos emellertid ungarna i de allra flesta bon af både hus och

ladusvala inom det nämnda af ovädret hemsökta området döda och

af de gamla svalorna utkastade, till stor sorg för befolkningen, som
i allmänhet omhuldar svalorna som kära hemdjur. Någon rimlig

orsak till denna förödelse kunde man ej utleta, men bör det ligga

mycket nära till hands att antaga, att ungarna svultit ihjäl på den

grund, att flertalet af de flygfän, hvarmed svalorna lifnära sig och

sina ungar med, af det häftiga ovädret förintats eller döfvats, hvar-

igenom svalorna ej kunnat anskaffa tillräcklig föda och framför allt

ej så ofta som ungarne för sin tillväxt och trefnad behöfde. Att brist

på föda varit orsak till massdöden, torde man äfven kunna sluta däraf,

att öfriga småfåglar, — back- och tornsvalor häckade ej inom området,
— som denna årstid hufvudsakligen hämta sin näring bland insekter

å marken eller å träd och buskar, ej syntes hafva lidit någon skada.

Efter omkring en veckas sorgetid började åtskilliga svalpar

ånyo tänka på föräldralycka, och man hastade att bygga nya bon,
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intet gammalt bo med sina sorgliga minnen blef ånyo användt.

Med synbar tanke på den långt framskridna årstiden och nödvän-

digheten af att taga tiden i akt, om de nya svalbarnen skulle hinna

blifva tillräckligt utvecklade, innan den länga höstflyttningen skulle

företagas, iakttogos flera ladusvalor hafva börjat äggläggningen redan

medan det nya boet ej var större än att ett ägg nätt och jämt

kunde ligga kvar däri.

Till följd af en gynnsam höst nådde emellertid äfven dessa kullar

full utveckling och hunno anträda sin långa färd till södern, dock
betydligt försenade. K. Gram.

Svalornas ankomst 1910.

Med anledning af spörsmålet härom ha en del meddelande in-

kommit, hvilka här återgifvas. De nordligaste men tillika mest om-
fattande meddelandena ha influtit från Jägmästare K. Gram, Vindeln.

Med anledning af uppropet i Fauna och Flora till intresserade

att lämna meddelanden om ankomstdato för hus- och ladusvalorna

under detta år ber jag härmed få lämna dylika uppgifter från Väs-

terbotten. Då det för jämförelsens skull kanske kan hafva sitt in-

tresse tar jag mig friheten samtidigt angifva dato för dessa fåglars

ankomsttider under ett flertal år tillbaka.

Ladusvalan anlände till: Hussvalan anlände till:

Lycksele 1800 11 maj. Lycksele 1890 11 maj.

» 1 89 1 20 » » 1 89 1 23 »

» 1892 25 » 1892 25 »

» i8i»3 11 » 1893 u. s.

1894 s. u. s. 1894 »

» !895 10 maj. ^95 »

1896 9 » » 1896 20 maj

Stensele 1SQ7 9 » 1897 u. s.

1898 28 april 1898 »

» 1899 ]6 maj — 1899 »

1900 4 » — 1900 »

1 90

1

s. u. s. Degerfors 1901 22 maj

Degerfors 1902 29 april 1902 u. s.

» !9°3 l 3 maj I 9°3 *

JU04 24 april J 904 T 9 ma
j

» : 9°5 x ma
j

IC
) 5 3 >y

1906 2 » 1906 u. s.

» !9°7 IO » I 9°7 *

» 1908 13 » » 1908 16 maj
» J909 2 3 >y * I 9°9 2 5 *

»
1 9 1 o 1 2 » »

1 9 1 o 1 5 »

Ladusvalan anländer hit upp ganska tidigt, men, som det synes,

blott för att rekognoscera angående väderleken, alldenstund hon i

allmänhet redan efter några dagar försvinner för att efter en borta-
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varo af 8 å 14 dagar återkomma på allvar. Ar 1898 visade hon
sig sålunda första gången i Lycksele den 28 april samt anlände pa
allvar den 14 maj. Ar 1905 syntes hon första gången i Degerfors

1 maj och återkom pä allvar den 1 1 i samma månad. Denna
egenhet har ej observerats hos hussvalan.

Den varma, torra och synnerligen vackra sommaren i år har

förorsakat en del afvikelser i djurlifvets vanliga utveckling. Hus-

svalornas höstflyttning ägde rum å vanlig tid i slutet af augusti och
början af september, men var denna tid för en stor del af ladu-

svalorna betydligt framflyttad och ännu den 12 oktober funnos

exemplar af denna svala kvar här i Degerfors, hvilket ej i manna-
minne förut iakttagits. Ett flertal ladusvalor hafva sålunda lagt en
andra kull, och detta med säkerhert utan att den första kullen

blifvit förstörd och det är dessa andra kullar, hvars höstflyttning

blifvit så ovanligt länge fördröjd.

Äfven en annan egenhet kan jag omnämna. Blåhakesångaren

förekom i början af september ganska allmänt här i Degerfors. Jag
har emellertid aldrig förut under någon tid af året iakttagit honom
i kustlandet, och måste den säregna väderleken i något afseende

haft inflytande på denna afvikelse i fågelns vanliga flyttningsväg,

som måste ligga betydligt mera västligt.

Yindeln den 1G
/io 19 10. Karl Gram

Med anledning af uppropet om svalornas ankomsttid i år med-
delas att den var densamma ungefär som de föregående, sista da-

garna i maj.

Gäddede 2%o 19 10. A. Hassler.

Adjunkten E. Vretlind meddelar från Sala, att en intresserad

jägare därstädes iakttagit ladusvalor den 2S april.

Med anledning af ett upprop i tidskriften angående svalornas

ankomsttider, kan jag meddela att första svalan var H. rustica den
6 maj. Tyvärr finner jag ej antecknadt något om den andra arten.

Lidö gård 31
/io 1910. Rådmansö. C. Otto G. Wibom.

Till Örebro ankom ladusvalan i år omkring den 13 maj. Om
hussvalan kan jag icke lämna någon uppgift om ankomsttiden, enär
denna fågel knappast häckar här i staden.

Den 26 oktober 19 10. Albert ]'. Nyhplm.

Från Karlsborg har regementsläkaren Dr. H. Nyqvist benäget
lämnat följande intressanta meddelanden.

Med anledning af uppmaningen att lämna upplysning om sva-

lornas ankomst detta år sänder jag härmed ett utdrag af mina an-
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teckningar för de sista 5 åren. Jag har antecknat den dag jag sett

den första fågeln på våren härstädes och i närmaste trakt.
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Sångtrast (Turdus musicus) hördes vid Karlskrona den

1 Mars.

Ringärla (Motacilla alba) syntes vid Karlskrona den 13

april och flyttade den 27 september; (vid Lessebo som ligger om-

kring 65 kilometer från hafvet och 150 meter högre, syntes ring-

arior den 4 April).

Gök (Cuculus c an o rus) hördes vid Karlskrona från den 10

Maj till den 26 juni.

Näktergal (Luscinia luscinia) hördes vid Karlskrona först

den n Maj.

Hussvala (Hirundo ur bi c a) kom till Karlskrona, och trakt

två och tre mil nordligare, den 12 Mars och lämnade orten den

26 Augusti. (Till Lessebo kom hussvalan den 11 Maj) (den S1
/e

och '
o "syntes åter svalor, troligen på flyttning från nordligare trakter).

Ladusvala (Hirundo rustica) kom och flyttade här vid Karls-

krona lika med hussvalan, det vill säga den 12 Maj och den 26

Augusti.

Ängsknarr (Gallinula crex) kom till Karlskrona den 14 Maj.

Blåkråka (Coracias garrula) kom till bon cirka 30 kilo-

meter från kusten, den 14 Maj och flyttade den 26 Augusti.

Tornsvala (Cypselus apus) kom till Karlskrona den 20 Maj

och flyttade den 1 1 Juli.

Trana (Grus cinerea) kom till boplatsen å Västra Hällasjö-fly

i Algutsboda socken, omkring 60 kilometer norrut från hafvet och

150 meter högre, den 12 Maj och flyttade den 28 September.

Hvita vårfjärilen (Pieris brassicae) syntes den 28 April.

Bruna vanl. fjärilen (Vanessa urticae) har under flera de senare

åren varit osynlig eller sedd i endast få exemplar, syntes den 16

juni 2 stycken.

Vanlig stackmyra var framme den 6 Mars.

Daggmaskar kommo upp 10— 13 April.

Skilda orter hafva ibland olika namn på samma fågel, hvar-

igenom motsägande uppgifter kunna uppstå. Så t. ex. kallas på

sina ställen å skånska slätten gulsparf (Emberiza citrinella), synner-

ligast på vintern då den syns bland gråsparfvarne, lärka, och menas

då därmed sånglärka, så händer äfven med kornsparfven (Emberiza

miliaria). Gulärlan (Motacilla flava) får däremot heta gulsparf.

Z^///svalan (Hirundo rustica) får namn af /mssxala, ty den bygger

i husen (d. v. s. i uthusen). I Kronobergs län får på sina ställen

koltrasten namn af stare och enestare.

Karlskrona den 21 Oktober 19 10. Erik Qvistgaard.

Ehuru uppgifterna ej äro så talrika, som varit önskligt ådaga-

lägga de dock, att ladusvala såväl som hussvala i Västerbotten an-

ländt tidigare i år än i fjol och ungefär vid genomsnittstid. I Erost-

viken i norra Jämtland var enligt uppgift svalornas ankomst den-

samma som ett vanligt år.

Ladusvalans ankomst till Rådmansö och Örebro torde betraktas

såsom senare än vanligt, men vid Sala var hon i god tid. Dr
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Nvqyist's iakttagelser från Karlsborg för hela 5-årsperioden visa,

att hussvalan i år anländt ungefär i medeltid och tidigare än i fjol,

men däremot ladusvalan ovanligt sent liksom äfven vissa andra upp-
gifna fägler. Uppgiften för hussvala från Motala öfverensstämmer,
som var att vänta, med den från Karlsborg. Vid Tåkern voro
ladusvalorna tidigare iakttagna än vid Karlsborg, hvilket väl står i

samband med näringsrikedomen vid nämnda sjö. Vid Karlskrona
voro båda arterna anlända omkring den 12 maj, hvilket är att be-

trakta som något senare än vanligt.

Af det hela synes framgå att svalornas flyttning varit något
oregelbunden och att deras ankomst på vissa håll varit senare än
vanligt men på andra håll har ankomsttiden varit ungefär normal
och i vissa fall nästan tidigare än vanligt.

Litteratur.

Danmarks Fauna g: K. Stephexsen, Skjoldkrebs (Storkrebs I.).

Af den ofvannämnda nyttiga publikationsserien har ånyo ett

nummer utkommit. Denna gång är det kräftdjuren, som tagits till

föremål för behandling nämligen dessas högre afdelningar skalkräf-

torna (T/wracostraca) med dess afdelningar Dccapoda, EnQhausiacea,

Mysidacea och Cumacea. Ett af de första kapitlen handlar om deca-

podernas utveckling och illustreras af talrika bilder af olika

larvformer, som säkerligen skola vara nyttiga vid bestämning af dy-

lika. Därpå öfvergår förf. till skildringen af de fullvuxna djuren

och meddelar äfven här talrika upplysande bilder. Arbetet lär på
grund häraf kunna blifva till stor hjälp särskildt för yngre zoologer,

som t. ex. vid Kristinebergs zoologiska station eller annorstädes vid

våra kuster vilja sätta sig in i denna del af den marina faunan.

Carl Rubow: Dansk Fugleliv. Stormmaagen dens. Liv i

Billeder. (Gyldendalske Bogh.). I en talrik serie af utsökt väl

gjorda fotografiska bilder skildras i detta lilla arbete fiskmåsens

lifslopp från ägget till den vuxna fågeln under olika förhållanden.

Vårt södra grannland, hvarest biologisk forskning mera allmänt om-
fattas och omhuldas än hos oss, är att lyckönska till en sådan liten

pärla i sin ornitologiska litteratur och förf. förtjänar allt tack.

Fauna och Flora

utkommer under nästa år efter samma plan som hittills. Under under-

tecknads vistelse utrikes redigeras tidskriften af Dr. L. G. ANDERSSON
under medverkan af Lektor GOTTFRID ADLERZ. Redaktionens adress

är oförändrad.

Stockholm i november 1910. Einar Lönnberg.
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